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Oikeusvaltio
ja demokratia
Digitaalinen
tulevaisuus

Lakimiesliiton 75-juhlavuoden
päätapahtuma ja Kaikkien
aikojen vuosijuhla!

Perjantai
11.10.2019
Messukeskus,
Helsinki
Odotamme päivän kokoavan yhteen
ennätysmäärän osallistujia kaikilta
juridiikan aloilta.
Osallistumismaksu sisältää päiväohjelman lisäksi upean illan. Lakimieskunta on kuuluisa vuosijuhlistaan:
Lakimiespäivän iltajuhlasta lupaamme
tehdä Kaikkien aikojen vuosijuhlan!
Ethän halua olla poissa?

#Lakimiespäivä
#Lakimiesliitto75
#MukanaLakimiespäivässä
Lakimiesmessut ja
oikkareiden Rekrymessut
Lakimiespäivässä ei tapahdu vain
seminaarisalissa, vaan paikalla on
kymmeniä yhteistyökumppaneita
esittelemässä lakimiehille suunnattuja etuja ja palveluita sekä
uramahdollisuuksia!
Seuraa Lakimiesliiton sosiaalisen
median kanavia:
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kehitys

12.30–14.00
Lounas

08.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30
Sukellus suomalaisen
lakimieskunnan historiaan
ja nykypäivään
Oikeusministeri AnnaMaja
Henrikssonin tervehdys

10.30

14.00–15.30

Digitaalinen tulevaisuus
Disruptio ja eksponentiaaliset
teknologiat
Perttu Pölönen, keksijä, futuristi,
säveltäjä ja startup-yrittäjä
Ihmisyys tekoälyn aikakaudella
Katri Saarikivi, kognitiivisen
neurotieteen tutkija

Tauko
Tauon aikana voit tutustua
Lakimiesmessujen ja oikkareiden
Rekrymessujen tarjontaan.

Digitaalisuuden
haasteet verotukselle

11.00–12.30

15.30–16.00

Oikeusvaltio ja demokratia

Iltapäiväkahvi

Rule of Law in the Era of Populism
Martin Šolc, Asianajajien kansainvälisen
liiton (IBA) puheenjohtaja 2017–2018

16.00–17.30

Oikeusvaltiokehitys EU:ssa
Tiina Astola, Oikeus- ja kuluttajaasioiden pääosaston pääjohtaja,
Euroopan komissio

Oikeuden rooli yhteiskunnal
lisessa kestävyysmurroksessa

Democracy and Its
Discontents: A Perspective from
Silicon Valley on the Rule of Law
Hon. Rebecca Westerfield (Ret.),
JAMS Mediator and Arbitrator

Markku Heikura,
pääjohtaja, Verohallinto

Vastuullisuus
ja kestävä kehitys

Niko Soininen, apulaisprofessori,
Helsingin yliopisto
Valta. Vastuu. Kestävyys ja yritysten
evoluutio kohti laajempaa merkitystä.
ESG 2.0 tulee – Mitä se tarkoittaa?
Esa Saloranta, Director, ESG sustainable techonolgy, eQ varainhoito

Esa Saloranta

Ilmoittaut
uminen
päättyy 26
.9.
Varmista
paikkasi!

Katri Saarikivi

Niko Soininen

Rebecca Westerfield

Suvi Haimi

Perttu Pölönen

Tiina Astola

Markku Heikura

Arja Suominen

Martin Šolc

Mitä vastuullinen lentomatkustaja edellyttää lentoyhtiöltä?
Arja Suominen, SVP, Corporate
Communications and Corporate
Responsibility, Finnair
Sulapac – Missiona pelastaa
maailma muoviroskalta
Suvi Haimi, CEO and Co-founder, Sulapac

17.30–19.00
Etkot
Virittäydymme iltaan ja Kaikkien
aikojen vuosijuhlaan, jossa voit nauttia
eri vuosikymmenien baareista ja tavata
tuttuja vuosien varrelta. Jos haluat
vaihtaa vaatteita iltaa varten, käytössäsi ovat pukutilat.

19.00
Kaikkien aikojen vuosijuhla
Illallinen on katettu ja musiikki soi!
Lakimiehet ovat aina osanneet järjestää
myös juhlia. Näitäkään juhlia et halua
jättää välistä! Vuosijuhlatunnelmaan
virittäydytään pitkin päivää, mutta illallinen huipentaa kaiken. Mikä olikaan
70-luvun suosikkidrinkki? Mikä soi ainejärjestöbileissä 80-luvulla? Minkä tahtiin
juhlittiin 90-luvulla? Mitä on poimittu
mukaan 2000-luvulta? Takaamme, että
tapaat tuttuja ja tunnelma on Messuhallin katossa!
(Tumma puku)
Tilaisuus päättyy klo 23.00

ILMOITTAUTUMINEN: LAKIMIESPAIVA.FI
Lakimiespäivän osallistumismaksuun
sisältyy päivän ohjelma, aamukahvi,
lounas, iltapäiväkahvi ja kolmen
ruokalajin illallinen kahdella kaadolla.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen
päättyy 26.9.2019!
Osallistumismaksut
• Jäsenet: 250 euroa
• Eläkeläisjäsenet: 220 euroa
• Opiskelijajäsenet: 95 euroa
• Muut: 500 euroa
75-juhlaillallisen takia Lakimiespäivään ei voi aiemmista vuosista
poiketen ilmoittautua paikan päällä.
Peruutusehdot
Osallistumisen voi peruuttaa
veloituksetta 1.9.2019 asti.
Ajalla 2.9–25.9. tehdyistä
peruutuksista veloitamme
50 % osallistumismaksusta.

26.9. tai sen jälkeen tehdyistä
peruutuksista veloitamme koko
osallistumismaksun.
Peruutus on tehtävä kirjallisesti.
Osallistumismaksun maksamatta
jättäminen ei peruuta ilmoittautumista.
Majoitus
Holiday Inn Helsinki Expo hotelli
(Hotellista on suora kulkuyhteys
Messukeskukseen)
Messuaukio 1, Helsinki
109 euroa / 1-hengen huone / vrk
129 euroa / 2-hengen huone / vrk
Hinnat sisältävät aamiaisen.
Huoneet ovat varattavissa
www.lakimiespaiva.fi-sivustolla
olevan linkin kautta
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.lakimiespaiva.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Lue myös verkosta!
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VASTUULLISTA JOURNALISMIA -MERKKI on osoitus siitä, että kyseistä merkkiä käyttävä julkaisu on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. Merkkiä
käyttävä media pyrkii tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin, ja mahdollisissa virhetilainteissa media korjaa virheensä tai vastaa siitä JSN:lle. Lue lisää oikeuksistasi ja merkistä
sekä Journalistin ohjeista osoitteesta vastuullistajournalismia.fi
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Suomen Lakimiesliitto —
Finlands Juristförbund ry
Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki
puhelin 09 8561 0300
lakimiesuutiset@lakimiesliitto.fi
www.lakimiesliitto.fi
Janne Laukkanen, päätoimittaja
Juha Mikkonen, toimituspäällikkö
Mia Paju, viestintäasiantuntija
etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi
OSOITTEENMUUTOKSET

palvelut@lakimiesliitto.fi
TILAUKSET

Kestotilaus 12 kk 98 euroa
Jaana Halonen
puhelin 09 8561 0329
jaana.halonen@lakimiesliitto.fi
TOIMITUSNEUVOSTO

Tuula Linna, pj, Pentti Ajo, Johanna Helminen,
Suvi Hirvonen-Ere, Pirkko Janas, Taneli Kontiainen,
Tiina-Leena Kurki, Johanna Kurronen,
Janne Laukkanen, Maria Majanen, Juha Mikkonen,
Matias Partanen, Petra Spring,
Anneli Tiainen, Jore Tilander
TOIMITUS JA ULKOASU

Otavamedia OMA
Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia
Diana Törnroos, tuottaja
Jani Söderlund, AD
Outi Rinne, mediakoordinaattori
etunimi.sukunimi@otava.fi
yrityksille.otavamedia.fi
ILMOITUSMYYNTI

Otavamedia Oy
Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia
kari.salko@otava.fi
KANSIKUVA

Anna-Kaisa Jormanainen
PAINATUS

Grano Oy

ISSN 00237661
74. vuosikerta
Painos 15 700
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti
Copyright © Otavamedia Oy
Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää
ilman toimituksen kirjallista lupaa.
Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä
materiaaleista. Kirjoittajien artikkeleissa esittämät
mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä
edusta julkaisijayhteisön kantaa.
ILMESTYMISPÄIVÄT

5/2019.......30.10.
6/2019.......18.12.

Lakimiesuutiset on
100-prosenttisesti kierrätyskelpoinen.

Näin tehdään juhlasta arkea

M

e suomalaiset olemme saaneet viettää parin viimeksi kulu
neen vuoden aikana lukuisia syntymäpäiviä. On skoolattu ja
kuultu juhlapuheita. Sankareista on sanottu kauniita sanoja.
Niitä kuunnellessa ei ole tarvinnut kiusaantua. Sillä vaikka
ikää on eittämättä kertynyt, ovat päivänsankarit olleet varsin virkeässä
kunnossa.
Olemme juhlineet suomalaisen yhteiskunnan ja oikeuselämän perus
pilareita.
Yleisimmin juhlan kohteet ovat olleet noin 100 tai 75vuotiaita. Sankarit
ovat syntyneet Suomen itsenäistymisen aikaan tai heti sotien jälkeen.
Tässäkin lehdessä kerrotaan kolmesta juhlasta.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Lakimiesuutisille antaman
haastattelun (s. 26) yhteydessä puhutaan tasavaltaisen hallitusmuotomme
100vuotisjuhlasta. Kuten presidentti toteaa, hallitusmuodon vahvista
minen vuonna 1919 kertoo osaltaan siitä, miten yhteiskuntaamme jälleen
rakennettiin nopeasti heti sisällissodan jälkeen.
Rakennustyö näkyi samaan aikaan myös toisaalla: Lehdessä kerrotaan
myös Asianajajaliiton 100vuotisjuhlasta. Muidenkin oikeudellisten
instituutioidemme kivijalkoja muurattiin tuolloin kiivaasti, etunenässä
tuomioistuinten.
Sodanjälkeinen aika käynnisti niin ikään vilkkaan ajanjakson oikeus
valtiomme rakentamisessa. Lakimiesliitto on yksi tuona aikana päivän
valon nähneistä.
Sivulta 16 alkavassa artikkelissa kerrotaan, miten ajatukset Lakimies
liiton perustamisesta virisivät jo itsenäistymisen aikaan, mutta suun
nitelmat konkretisoituivat vuonna 1944.
***
Aikakauslehdet antavat usein vinkkejä siihen, millaisilla tempuilla voimme
tehdä arjestamme juhlaa. Suomalaista oikeudenhoitoa juhlittaessa voi kui
tenkin iloita nimenomaan sen arkisuudesta. Etäällä kansalaisista paistat
televa oikeusvaltio ei napsisi kärkisijoituksia kansainvälisissä vertailuissa.
Suurinta luottamusta nauttivat ne instituutiot, jotka kykenevät elämään
mukana tavallisessa arjessa.

Janne Laukkanen
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
@LaukkanenJanne
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SEMINAAREJA NYT
MYÖS STRIIMATTUNA

Inhouse 360
-koulutusohjelma
2.10.2019–3.3.2020

Koulutusohjelma tarjoaa sinulle työkaluja, joilla selvitä haastavasta
tehtävästä liiketoimintojen ja johdon tukena. Koulutusohjelmassa
pääset kuulemaan kokeneilta asiantuntijoilta käytännön kokemuksia ja vinkkejä, joita ei opi itsenäisesti opiskelemalla, tai joihin
in-house -juristilla ei ole resursseja syventyä.

Asiantuntijoina muun muassa:

Koulutusohjelman osat:

•
•

•
•
•
•
•

Compliance 2020 2.-3.10.
Hankinnat, vastuu ja sopimustekniikka 31.10.
Työoikeus ja salassapito 20.11.
Riidanratkaisu 30.1.
Data, tietosuoja ja IPR 3.3.

•
•

•

Vice President, Head of Intellectual Property
Pirke Fustinoni, Outotec (kuvassa vasemmalla)
Head of Global Compliance Suzanne Innes-Stubb,
KONE Corporation (kuvassa oikealla)
Special Adviser Leena Kuusniemi, Fipra
Partner, CIPP/E, asianajaja Jukka Lång,
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Asianajaja, osakas Tom Vapaavuori,
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Osallistu kaikkiin viiteen osaan edulliseen yhteishintaan 3 250 € + alv
24 %. Voit ilmoittautua myös kahteen tai useampaan osaan valitsemalla
edullisemman Inhouse360 -hinnan sarjan osien sivuilta.
Yhteishinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

VAHINGONKORVAUS JA
SOPIMUKSET
8.10. Helsinki
Kuka vastaa vahingosta? Miten
ennakoit riskit sopimuksissa?
Seminaarissa käydään läpi sopimusvastuun rajoja, riskienhallintaa
sopimuksissa ja riskien tehokasta
vakuuttamista. Ennakoivalla
sopimisella, yhteistyöllä ja kunnollisilla
vakuutusratkaisuilla monet vastuukarikot voidaan kuitenkin välttää.
Puheenjohtajana asianajaja, varatuomari Jussi Laasonen (kuva),
Asianajotoimisto Ruoholahti Oy.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
633 € (yksityinen sektori 845 €)

KILPAILUOIKEUS 2019

TODISTELUPÄIVÄ

24.–25.10. Helsinki

28.10. Helsinki

Mikä on kilpailuasioiden tila tänään?
Mitä voit oppia viimeaikaisesta
ratkaisukäytännöstä?

Tunnetko todistelusäännökset? Osaatko hyödyntää
todistelussa käytettäviä tekniikoita optimaalisella
tavalla? Miten digitaalisessa muodossa olevaa
todistusaineistoa arvioidaan?

Seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja ulkomaisia puheenvuoroja
kilpailuoikeuden ajankohtaisimmista
aiheista ja ilmiöistä. Ensimmäinen
seminaaripäivä pidetään englanniksi ja
toinen seminaaripäivä suomeksi.
Ulkomaisena puhujana muun muassa
Honorary Queen’s Counsel, Emeritus
Professor Richard Whish (kuva),
King’s College London.

Todisteluun liittyvien asioiden hallinta mahdollistaa
prosessin sujuvuuden ja tehokkuuden. Seminaarissa
käydään läpi todisteluun liittyviä keskeisiä käytännön
kysymyksiä prosessioikeuden kokeneiden ammattilaisten johdolla.
Puheenjohtajana käräjätuomari (ma. hallintojohtaja)
Petra Spring (kuva), Helsingin käräjäoikeus.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €
(yksityinen sektori 845 €)

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
1 046 € (yksityinen sektori 1 395 €)
Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

Edita Lakitiedon digikirjat nyt Edilexissä - Edilexin ja
kirjojen laaja sisältö on käytössäsi yhdellä haulla
Edita Lakitiedon digikirjojen sisältö on nyt mukana Edilexin hauissa. Pääset Edilexin hakutuloksesta suoraan etsimääsi kohtaan digikirjan sisällössä, jos sinulla
on lukuoikeus ko. tuotteeseen. Lisäksi uutiset lait, esityöt, oikeuskäytäntö sekä
kaikki muu Edilexin laaja aineisto on käytössäsi yhdellä haulla.
Digikirjasto ja Edilex huolehtivat puolestasi käytössäsi olevan tiedon ajantasaisuudesta
Digikirjastossa käytössäsi on laaja, jatkuvasti täydentyvä valikoima juridiikan ammattikirjoja. Voit tilata yksittäisiä digikirjoja, jonkin aihekohtaisista digikirjastoista
tai koko Lakitiedon digikirjaston. Juridiikan asiantuntijasisällöt ovat aina ulottuvillasi, eikä tietoa tarvitse enää hakea monista lähteistä.
Tutustu www.edilex.fi/digikirjasto ja tilaa nyt tehokas työväline, joka pitää
sinut ajan tasalla ja helpottaa merkittävästi tiedonhakuasi.

Asiakaspalvelu ja tilaukset
Verkkokauppa: www.editapublishing.fi
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, puh. 020 450 05
asiakaspalvelu.edilex@edita.fi, puh. 020 450 2040

Kuva: Vesa Tyni

Katse
oikeuteen päin!

Blicka mot rätten
och rättvisan!

N

S

äin kuulukoon lakimiehen päiväkäsky.
å bör juristens dagorder låta.
Lakimiesliitto täyttää 75 vuotta 16.11.2019. JuhlaJuristförbundet fyller 75 år lördagen den 16 novemvuoden Lakimiespäivää vietämme perjantaina 11.
ber 2019. Hjärtligt välkomna till jubileumsårets Juristlokakuuta. Sydämellisesti tervetuloa mukaan!
dag, som firas fredagen den 11 oktober!
Tapana on katsoa taaksepäin ja kysyä, mitä syntymäpäiTraditionen bjuder att man kastar en blick mot det förgångna
vän aikoihin tapahtui. Marraskuussa 1944 Suomessa aloioch minns vad som skedde när det begav sig. I november 1944
tettiin kenttäarmeijan kotiuttaminen, kommunistien vaaliinleddes hemförlovningen av fältarmén, kommunisterna återkelpoisuus palautettiin, suojeluskunnat ja Lotta Svärd
fick sin valbarhet, skyddskårerna och Lotta Svärd-organisatio-järjestö lakkautettiin, Neuvostoliitto vaati
nen upplöstes, Sovjetunionen krävde återlämSuomen armeijassa palvelleiden neuvostoning av de sovjetsoldater som tjänat i Finlands
sotilaiden palauttamista, Alkon myymälät sularmé, Alkobutikerna stängde sina dörrar under
jettiin armeijan kotiuttamisvaiheen ajaksi järhemförlovningstiden i syfte att undvika orojestyshäiriöiden varalta, Lapin sodassa valligheter, norra delen av Finland återerövrades
lattiin takaisin pohjoisinta Suomea, Neuvosunder Lapplandskriget och Sovjetunionen återtoliitto palautti ensimmäiset suomalaiset
sände de första krigsfångarna.
sotavangit.
I Fortsättningskrigets efterdyningar och
Jatkosodan jälkimainingeissa ja sotasyylmedan krigsansvarighetsrättegångarna pågick
lisyysoikeudenkäyntien varjossa lakimiehet
beslöt Finlands jurister att organisera sig.
päättivät järjestäytyä.
Efter den tunga och instabila tiden har vi
Näiden vaikeiden ja epävakaiden aikojen
fått leva i fred och kunnat bygga upp Finlands
jälkeen olemme saaneet elää rauhan aikaa ja
lagar och rättssystem. Juristkåren har berett,
rakentaa maata lailla. Lakimiehet ovat valmistillämpat och implementerat en lång rad
telleet lakeja, soveltaneet lakeja ja panneet täylagar och förordningar. Vi vill rikta ett stort,
TUULA LINNA
täntöön lakeja. Nöyrin mielin kunnioitamme
ödmjukt och respektfullt tack till landets tidiLakimiesliiton puheenjohtaja
Juristförbundets ordförande
edellisten juristisukupolvien saavutuksia.
gare juristgenerationer för deras insatser!
tuula.linna@helsinki.fi
Lakimiesliitto on ajan saatossa puolustanut
Under årens lopp har Juristförbundet
niin yksittäistä lakimiestä kuin oikeusvaltiota.
värnat om såväl de enskilda juristerna som
Nyt on katsottava eteenpäin ja kysyttävä, mitä me haluamme
rättsstaten och dess principer. Nu riktar vi blicken framåt
lailla rakentaa.
och frågar vad vi vill och bör lagstifta om.
Mitä kuuluu hyvään tulevaisuuteen? Varmaankin vakaa
Vad ingår i en god framtid? Åtminstone en stabil rättstatsoikeusvaltiokehitys, humanismin ote tekniikasta ja digitaliutveckling, ett humanistiskt grepp om teknik och digitalisesaatiosta, luonnonvarojen vastuullinen käyttö, tietoon pohring, ansvarsfullt nyttjande av naturresurserna, kunskapsjautuva päätöksenteko, huolenpito lapsista ja nuorista sekä
och faktabaserat beslutsfattande, omsorg om barn och
kaikkinainen mielen sivistys.
ungdomar samt civiliserat tänkande och handlande. Men
Mutta mitään ei synny itsestään, eikä mikään pysy valinget uppstår av sig självt och inget förblir färdigt – livet
miina. Koko ajan on tehtävä uhrauksia ja ponnisteltava. Kun
handlar i stor utsträckning om uppoffringar och idogt arbete.
muistamme liittomme perustamisvuoden 1944 olosuhteet,
När vi begrundar förhållandena under förbundets födelseår,
on meillä siihen myös moraalinen velvollisuus.
1944, inser vi våra moraliska skyldigheter.
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LYHYESTI

U u t i s i a // Ta p a h t u m i a // A j a n k o h t a i s t a a s i a a

Oikeusguru-kilpailu tarjoaa
opiskelupaikan kahdelle parhaalle

L
2

OPISKELU
PAIKKAA
Kilpailun kaksi
parasta saa
opiskelupaikan
oikeustieteen alalta.

10

ukiolaiset pääsevät kuluvan syksyn aikana testaamaan lakitiedon taitojaan
ensimmäistä kertaa järjestettävässä Oikeusguru-kilpailussa. Kaksi
kilpailussa menestynyttä saa oikeustieteellisen alan opiskelupaikan Lapin
ja Itä-Suomen yliopistoihin.
Suomen Lakimiesliiton ja Historian yhteiskuntaopin opettajien liiton
HYOL ry:n järjestämä Oikeusgurukilpailu tutustuttaa lukiolaisia oikeustieteen opiskeluun ja testaa heidän
osaamistaan lakitiedossa. Koko Suomen laajuinen alkukilpailu järjestetään sähköisesti 6. marraskuuta kaikissa kilpailuun ilmoittautuneissa
lukioissa. Suomen ensimmäinen
Oikeusguru valitaan 9. joulukuuta
korkeimmassa oikeudessa järjestettävässä finaalissa.
Kilpailu tarjoaa lukiolaisille valintakokeiden ja ylioppilastodistuksen
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ohella väylän saada opiskelupaikka
oikeustieteellisissä tiedekunnissa.
Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto myöntävät kumpikin hakemuksesta opinto-oikeuden yhdelle
kilpailussa menestyneelle. Kilpailun
kautta oikeustieteen opiskelupaikka
avautuu siis kahdelle lakitiedon osaajalle. Lisäksi parhaat saavat myös
rahapalkinnot.
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä
ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen
tiedekunnan varadekaani Ilari Hovila
toivovat kilpailun kannustavan ylipäätään lakitiedon opiskeluun jo
lukiovaiheessa. Yliopistojen edustajat
osallistuvat myös kilpailun kysymysten laadintaan ja loppukilpailun tuomarointiin.
Myös Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander toivoo kilpailun korostavan oikeudellisiin kysy-

myksiin liittyvän tiedon merkitystä.
– Esimerkiksi kansalaisen oikeuksiin
ja velvollisuuksiin liittyvillä aiheilla on
tärkeä merkitys jo peruskoulussa, mutta
oikeudellisen tiedon merkitys korostuu
viimeistään lukiossa, Tilander toteaa.
– Kilpailun avulla lukiolaiset saavat myös nykyistä paremman kuvan
oikeustieteen opinnoista yliopistossa.
Tämä on hyvä asia jo siksi, että opiskelemaan siirtymistä halutaan jouduttaa
nykyisestä ja se sujuu sitä nopeammin,
mitä paremmin eri opiskeluvaihtoehdot ja niiden sisällöt tunnetaan
lukiolaisten keskuudessa.

Oikeusguru
valitaan
joulukuussa
järjestettävässä
finaalissa.

www.lakimiesliitto.fi

JUHLAVUODEN TEOS
LAKIMIESLIITON
HISTORIASTA
Lakimiesliitto on toiminut 75 vuoden
ajan suomalaisen lakimieskunnan yhteisenä
edunvalvojana ja juristiyhdistysten kattojärjestönä. Lakimiespäivässä 11.10. julkistettavassa
liiton historiateoksessa Oikeus ja kohtuus
valaistaan liiton käännekohtia ja niiden merkitystä koko suomalaiseen oikeushistoriaan.
Teoksen on kirjoittanut oikeustieteen tohtori Juhana Salojärvi. Teoksen kustantaa Alma Talent.
Tilaukset:
shop.almatalent.fi
(Jäsenhinta 55,20
euroa)
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EU:N
PERUSOIKEUS
KIRJA
Suomen puheenjohtajakaudella
edistetään
Euroopan unionin
perusoikeuskirjan
täytäntöönpanoa.
Joulukuussa 2019
tulee kuluneeksi 10 vuotta
siitä, kun EU:n
perusoikeuskirja
liitettiin Lissabonin sopimuksella unionin
perussopimuksiin.

LAITISEN SÄÄTIÖ PERUSTI
LUONNONSUOJELUALUEEN
OIKEUSTIETEELLISTÄ tutkimusta tukeva Olga ja Kaarle Oskari
Laitisen säätiö päätti vuosikokouksessaan hakea Kirkkonummen
kunnan koillisosassa säätiön omistaman maa-alueen rahoittamista yksityisenä luonnonsuojelualueena. Toukokuun lopussa
perustettu luonnonsuojelualue käsittää Laitamaan kylässä
sijaitsevan Kakarlammen ja Hauklammen välisen purolaakson
ja on kooltaan noin 14,6 hehtaaria. Alue on eläin- ja kasvilajistoltaan poikkeuksellisen runsas. Luonnonsuojelualueen perustaminen toteutetaan osana metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävää METSO-ohjelmaa. Alueen lajistoon kuuluvat
muun muassa liito-orava ja lahokaviosammal.

Omannäköinen
elämä
asianajajana
Tule keskustelemaan
asianajajan työstä
osastollemme
Lakimiespäivässä
Helsingin Messukeskuksessa
11.10.2019.
Suomen Asianajajaliitto
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Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

6 028

8,7 %

66 %

HAKIJAT

SISÄÄNPÄÄSSEET

SUKUPUOLI

Oikeustieteelliseen yhteishaussa
2019 hakeneet

Yhteishaussa sisään
päässeiden osuus

Naisten osuus
yhteishaussa valituista

Kuva: Eino Nurmisto

KIRJA-ARVOSTELU:
MISTÄ HYVÄ LAKIMIES?

Kymmenen vuotta Lain Huutoa

T

änä syksynä Lakimiesliiton
oma kuoro Lain Huuto juhlii lii
ton 75vuotijuhlavuonna omaa
ensimmäistä kymmenvuotis
taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi Lain
Huuto järjestää upean koko illan juhlakon
sertin ”Kymmenen vuotta Lain Huutoa”
Helsingin Musiikkitalon konserttisalissa
lauantaina 26.10 klo 18 alkaen. Juhlakon
sertin johtaa Lain Huutoa sen perustami
sesta lähtien johtanut Paavo Hyökki.
Lakimiesliitto on mahdollistanut
kuoron toimintaa sen alusta lähtien,
ja kaikki kuorolaiset ovat liiton jäseniä.
Tänään Lain Huuto on noin 50henki
nen kunnianhimoinen sekakuoro, joka
haluaa kehittyä ja haastaa itseään mie
lenkiintoisen musiikin parissa, ennak
koluulottomasti genreihin juuttumatta.
Kollegoista tehty joukkue on hioutunut
tiukasti yhteen paitsi jokatorstaisissa
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harjoituksissa myös ikimuistoisilla har
joitusleireillä, kilpailumatkoilla, levytyk
sissä ja konserteissa.
Lain Huudon juhlakonserttia voi
lämpimästi suositella kaikille kuoro
laulun ja beatboxauksen ystäville – tai
ihan vain lakimiesten ystäville! Konser
tin ensimmäisellä puoliajalla ”LÄHTÖ”
kuullaan upeita tilausteoksia, kantaesi
tyksiä sekä yleisön rakastamia parhaita
paloja kuoron värikkään matkan var
relta. Toisella puoliajalla ”KISS” Lain
Huuto saapuu lavalle täysin toisissa
tunnelmissa yhdessä beatboxaaja Felix
Zengerin kanssa ja luvassa on huikea
kattaus pop ja viihdemusiikin helmiä
Africasta aina Uptown Funkkiin.
Lippuja konserttiin saa
Ticketmasterista, Musiikkitalolta
tai suoraan kuorolaisilta.

Pitkän työkokemuksen omaava enti
nen turkulainen asianajaja Olavi Hölttä
on tarttunut tähän ongelmaan uusim
massa kirjassaan ”Mistä hyvä lakimies?”
(Tietosanoma, Tallinna 2019).
Kyseessä on tavallisille kansalaisille
suunnattu käytännön opas, jonka tar
koituksena on helpottaa lakimiehen
valintaa silloin, kun nämä tarvitsevat
oikeudellista neuvontaa, erilaisia asia
kirjoja tai avustajaa oikeudenkäyntiä
varten.
Kirjoittajalta on aikaisemmin ilmes
tynyt teos ”Asianajon taito” (Edita.
Keuruu 2016). Myös se on käytännön
opas, jonka kohderyhmänä ovat asian
ajotoimintaa aloittelevat nuoret laki
miehet.

www.lakimiesliitto.fi

Asianajajaliitto juhli 100-vuotista taivaltaan elokuun
lopussa Finlandia-talossa. Päähuomion juhlassa vei Helsingin
Sanomien Mustalaatikko-teatteriesityksistä mallia ottanut
”Sininen laatikko”. Esitys, jossa kuultiin viisi keskenään erilaista tarinaa asianajajan ammatista.
Esityksen aloitti Joensuussa toimiva Jyrki Piiparinen,
joka kertoi työnsä markkinoinnista ja toisaalta tavallisten
itäsuomalaisten ihmisten oikeudellisista huolista. Hänen
jälkeensä Iina-Mari Supperi kiinnitti huomiota naisten
katoamiseen asianajoalalta työvuosien lisääntyessä. Enemmistö alalla aloittavista on naisia, mutta tilastojen mukaan
merkittävä osa heistä siirtyy seuraavien kymmenen vuoden
aikana muihin tehtäviin.
Carita Wallgren-Lindholm kertoi kansainvälisistä välimiestehtävistä ja siitä, miten niissä onnistuminen vaatii
kielellisen tulkkauksen lisäksi syvällistä kykyä ymmärtää
erilaisia kulttuureja. Rovaniemeläinen Timo Mella puolestaan
muisteli uransa alkuun osunutta lihajalostamon konkurssipesää, jossa asianajajan taitoja mitattiin juridiikan lisäksi
kyvyllä hankkiutua eroon valtavasta määrästä poronlihaa.
Esityksen päätti Riitta Leppiniemen puheenvuoro siitä,
miten julkisuutta valtavasti kiinnostavien toimeksiantojen
hoito vaikuttaa asianajajaan.
Asianajajat palkitsivat juhlassa keskuudestaan 100 oikeusvaikuttajaa. Huomioidut asianajajat valikoituivat vuoden
aikana käynnissä olleella äänestyksellä. Palkintoja jaettiin
viidessä kategoriassa: Pro bono -työ, luottamushenkilö, oikeuspoliitinen vaikuttaja, uudistaja ja nuori asianajaja. Kategorioiden parhaat huomioitiin myös juhlassa. Huomionosoituksen
juhlassa saivat Hanna Räihä-Mäntyharju (Luottamushenkilö), Hanna-Maria Seppä (Nuori asianajaja), Markku Fredman (Oikeuspoliittinen vaikuttaja), Hanna-Mari Manninen
ja Salla Tuominen (Pro bono) sekä Niko Jakobsson ja Matti
Pulkamo (Uudistaja).

Kuva: Asianajajaliitto / Nina Kaverinen

Kuvassa ovat huomionosoitukset saaneet Hanna-Mari Manninen,
Salla Tuominen, Hanna Räihä-Mäntyharju, Markku Fredman, Niko
Jakobsson, Matti Pulkamo ja Hanna-Maria Seppä.

Esittelemme Suomen
Lakimiesliiton jäsenetuja
etu kerrallaan

Jäsenetu

Juhla nosti esiin asianajajan työn

LakimiesRekrytointi
Mikä etu?

Lakimiesrekrytointi on Suomen Lakimiesliiton rekry
tointipalvelu. LakimiesRekrytoinnin kautta löytyy
oikeuden ammattilaisia vakituisiin ja määräaikaisiin
tehtäviin. Välityksessä on vuosittain yli 500 työpaikkaa.
Palvelua käyttävät yksityissektorilla niin suuret yhtiöt
kuin pienet asianajotoimistotkin ja julkisella sektorilla
muun muassa ministeriöt ja virastot.

Miten saan sen käyttööni?

Työnhakijat: LakimiesRekrytointi on työnvälityspalvelu
kaikille Lakimiesliiton jäsenille; opiskelijoille, vasta
valmistuneille tai työelämässä jo vankkaa kokemusta
hankkineille konkareille. Lista avoimista työpaikoista
löytyy jäsenportaalista Jäsenellesivulta (vaatii kirjau
tumisen).
Työnantajat: LakimiesRekrytointi on maksuton, luotet
tava, nopea ja vaivaton tapa myös rekrytoida. Ilmoitus
tavoittaa Lakimiesliiton jäsenportaalissa jäsenet sekä
opiskelijajäsenet. Työpaikkailmoitus lähetetään (doc
tai txtmuodossa) sähköpostilla osoitteeseen lakimies
rekrytointi@lakimiesliitto.fi. Mukaan voi liittää logon tai
kuvan. Palvelu ja ilmoitusten julkaisu ovat maksuttomia.

Mistä saan lisätietoja?

www.lakimiesrekrytointi.fi
Tuula Launonen, puh. 09 8561 0322
Kati Rautio, puh. 09 8561 0314
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut
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70-LUKU: TYÖMARKKINA- JA
OIKEUSPOLITIIKAN
VUOSIKYMMEN
Vuonna 1970 voimaan tulleiden
virkaehtosopimuslakien sanotaan
tehneen Lakimiesliitosta todellisen
edunvalvontajärjestön. Vuosi
kymmentä leimasi myös aktiivi
nen oikeuspoliittinen keskustelu.

Hän

Teksti: Janne Laukkanen Kuva: Oikeusministeriö

Oikeusalan resurssit
tulee turvata

A

nna-Maja Henriksson palasi
kesällä oikeusministeriksi.
Edellisen kerran hän johti
oikeusministeriötä 2011–2015
Kataisen ja Stubbin hallituksissa. Juris
titaustainen Henriksson on ollut edus
kunnassa vuodesta 2007 lähtien. Hän
toimii myös ruotsalaisen kansanpuo
lueen puheenjohtajana.
Oikeusministerin mukaan kuluvan
vaalikaudella tärkein tavoite on ylläpi
tää luottamusta koko oikeudenhoidon
ketjuun.
– Oikeusalan resurssit täytyy turvata,
jotta ammattilaiset jaksavat työssä ja
pullonkaulojen syntyminen ehkäis
tään. Oikeusturvan tason tulisi pysyä
korkealla. Myös oikeudenkäyntien
kokonaiskäsittelyaikoja pitäisi onnis
tua lyhentämään, Henriksson listaa.
Hallitusohjelma antaa ministerin
mukaan näille tavoitteille vahvan tuen.
Kuluvaa syksyä leimaa myös oikeus
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ministeriön osalta Suomen EUpuheen
johtajuus. Henrikssonin mukana Suomi
nostaa kautensa aikana esiin oikeus
valtioperiaatteen keskeisyyden.
– Heinäkuun epävirallisessa oikeus
ministerikokouksessa Helsingissä
oikeusministerit keskustelivat ensim
mäistä kertaa oikeusvaltioperiaatteesta.
Tämä tapahtui Suomen aloitteesta,
Henriksson toteaa.
– Keskustelut olivat hyvät, ja tulemme
palaamaan asiaan. Agendalla tulevat
olemaan myös korruptio, rikosten uhrien
oikeudet ja sisäisen turvallisuuden ketjun
toimivuus.

Tärkeintä
on ylläpitää
luottamusta koko
oikeudenhoidon
ketjuun.

1960-luvulla alkanut suomalaisen
yhteiskunnan työ ja sosiaalipoliittinen
murros jatkui vuosikymmenen vaih
tuessa. Osana työmarkkinamurrosta
virkamiehille luotiin kollektiivinen
työehtosopimusjärjestelmä. Uusia vir
kaehtosopimuslakeja vastusti lähinnä
poliittinen äärivasemmisto, joka pelkäsi
eduskunnan budjettivallan kaventumista.
Uusien lakien myötä virkamiesjärjes
töt saivat sopimusoikeudet valtiotyön
antajan kanssa. Tämä mullisti etujärjes
töjen aseman työmarkkinoilla ja muutos
näkyi muiden mukana Lakimiesliiton
roolin vahvistumisena.
Vuosikymmentä väritti myös vilkas
oikeuspoliittinen keskustelu. Vuonna
1973 Lakimiesliittoon perustettiin oikeus
poliittisen neuvottelukunta tukemaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun tarttu
mista. Vuosikymmenen aikana liiton
rooli lainsäädäntöhankkeiden lausujana
vilkastui selvästi aiemmasta.
Juttusarjassa esitellään Lakimiesliiton
historian merkkipaaluja. Lakimiesliiton
historiasta julkaistaan tuore teos
Lakimiespäivän yhteydessä 11.10.
Kirjasta enemmän sivulla 11.

www.lakimiesliitto.fi

Lakimiesliiton Suomi Areena -keskustelu veti väkeä
Eri ammattiryhmiin kohdistuva maalittaminen nousi
näkyvästi esille Suomi Areena -tapahtumassa heinäkuussa
Porissa. Lakimiesliiton järjestämä keskustelu keräsi Raatihuoneenpuiston täyteen kiinnostunutta yleisöä kuulemaan,
mitä maalittaminen tarkoittaa esimerkiksi tuomioistuinten,
syyttäjien, poliisien ja toimittajien työssä.
Keskustelemassa aiheesta olivat Lakimiesliiton hallituksen
puheenjohtajan Antero Rytkölän lisäksi valtakunnansyyttäjä
Raija Toiviainen, Asianajajaliiton varapuheenjohtaja Hanna

Räihä-Mäntyharju, Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne, oikeustoimittaja Päivi Happonen ja
käräjätuomari Paula Virrankoski.
– Oikeudenhoitoon liittyvät keskustelumme ovat keränneet
eriomaisesti huomiota Suomi Areenassa. Väitteet siitä, että
juridiset teemat olisivat liian vaikeita yleisötapahtumiin, on
ainakin kumottu, kertoo Lakimiesliiton viestintäjohtaja Janne
Laukkanen.

Sanottua

Sovittelun on oltava valinta, ei olosuhteiden aiheuttama pakko. Vaikka ratkaisu sovittelussa ei perustu lain soveltamiseen,
sen on perustuttava vapaaseen ja todelliseen tahtoon.
Oikeustieteen tutkijatohtori Petra Hietanen-Kunwald 4.9.2019 Helsingin yliopiston tutkijoiden Tutkijan ääni -kirjoituksessa.
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PINNALLA

75 VUOTTA

Oikeusvaltion
edistämistä ja
arjen tukea
Lakimiesliitto on historiansa aikana vuoroin myötäillyt
yhteiskunnan virtauksia, vuoroin pyrkinyt vaikuttamaan
niihin. Nykyisellään liitto on vahvaan ammatti-identiteettiin
perustuva oikeusvaltion kehittäjä, joka haluaa vastata uusien
sukupolvien tarpeisiin.
Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

L

akimiesliiton 75-vuotishistoriateoksen kirjoittaja Juhana Salojärvi
arvioi, että liitto on suuren osan historiastaan toiminut lakimieskunnan perinteiden vaalijana, joka on
seurannut yhteiskunnan muutoksia pääosin varsin maltillisesti. Toisaalta se on aika ajoin tarttunut oikeuspoliittisiin haasteisiin hyvinkin aktiivisesti.
Lakimiesliitto perustettiin toisen maailmansodan loppuvaiheissa 1944, mutta ajatus juristien yhteisestä liitosta oli herännyt jo maan itsenäistymisen aikoihin. Silloin liittymisen esteenä
olivat neljän keskeisen ammattiryhmän eli virkamiesten, tuomareiden, asianajajien ja professorien edut, jotka painoivat enemmän kuin halu
saada aikaan yhtenäinen liitto.
Sotien välisenä aikana ajatus yhteisestä liitosta kypsyi erityisesti nuorten ja vastavalmistuneiden juristien keskuudessa. He olivat
ammattikunnassaan heikoimmassa asemassa,
ja heillä oli suurin intressi viedä ammattikunnan yhteistä asiaa eteenpäin.
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– Samaan suuntaan vaikutti myös juristien
työmarkkinatilanteen ja aseman heikentyminen
sotien välissä. Tärkeä taustatekijä liiton synnyttämiselle oli myös sota-ajan idea yhtenäisestä
ja eheästä oikeusvaltio-Suomesta ja sitä uhkaavan vallankumouksellisen kommunismin pelko.

Aktiivinen ja passiivinen vaikuttaja

1950-luvulla liitolla ei ollut kovin suurta yhteiskunnallista vaikutusvaltaa, ja profiilia yritettiin
nostaa edistämällä yksityisoikeuden kehitystä
kohti mannereurooppalaista perinteistä lakikirja-ajattelua, jossa keskeiset oikeussäännöt ovat
samoissa kirjoissa ja kansissa. Tämä jäi kuitenkin vielä haaveeksi.
1960- ja 1970-lukujen sosiaalipolitiikan ja
radikalismin keskellä liitto alkoi aktiivisesti ajaa
omaa, isoja heilahteluja välttävää oikeuspolitiikkaa. Radikaalien muutosehdotusten rinnalle se
tarjosi loivennettuja ehdotuksia.
– Esimerkiksi keskustelussa oikeuslaitoksen
uudistamisesta Lakimiesliitto vastusti voimakkaasti yhteiskunnassa vallinnutta jyrkkää uudis-
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P I N N A L L A // L a k i m i e s l i i t t o 7 5 v u o t t a

tushalukkuutta ja ajoi maltillisempaa oikeudenkäyntiprosessien länsimaistamista – mikä sitten tapahtuikin
kaksi vuosikymmentä myöhemmin.
1980- ja 1990-luvuilla liiton edellisvuosien oikeuspoliittinen proaktiivisuus hiipui. Vuosituhannen vaihteen
jälkeen liitto aktivoitui uudelleen ja esimerkiksi julkaisi
vuonna 2010 oikeusturvaohjelman, jolla omat tavoitteet
nostettiin jälleen esille.

Jännitteet muuttaneet muotoaan

Kuluvalla vuosituhannella liitolle on muodostunut
aikaisempaa yhtenäisempi tutkintoon perustuva identiteetti, kun ammattikunnan eri ryhmien vanhat ristiriidat, jotka tuntuivat vielä 1970-luvulla, jäivät pois.
– Tilalle on tullut uusia, modernin yhteiskuntamme
eri identiteettien välisiä jännitteitä: kannattaako globalisaatiota vai ei, miten suhtautuu tasa-arvoon, nuoret vastaan vanhat, kaupunkilaiset vastaan maaseutu
tai miten suhtautuu digitalisaatioon, Salojärvi listaa.
Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna toteaa,
että luonnollisesti juristit, kuten muutkin kansalaiset,
painottavat moderneja ilmiöitä eri tavoin.
– Keskustelukulttuuri lakimieskunnassa on joka
tapauksessa hyvä ja avoin, ja myös liitossa sana on
18
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ehdottomasti vapaa. Keskeistä on, että eri elämänvaiheissa olevat juristit arvostavat toistensa mielipiteitä
ja näkevät yhteisen hyvän. Tähän luotan.
Juhana Salojärven mukaan iso fundamentaalinen
muutos juristien ajattelussa koettiin 1990-luvulla Suomen liityttyä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
Sen jälkeen ihmis- ja perusoikeudet on pitänyt ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi Lakimiesliiton
juhlavuoden teema ”Oikeus kuuluu kaikille” heijastaa
tätä viimeisten 25 vuoden aikana tapahtunutta murrosta.

Ammattiliitot haasteiden edessä

Yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Heikkalalla on pitkä
kokemus järjestöjen ja liittojen strategiaprosesseista.
Hänen mielestään ammattiyhdistysliikkeen suurin
haaste on madaltuva järjestäytymisaste.
– Keskimääräinen järjestäytymisaste on pudonnut
alle 60 prosenttiin, mikä vaikuttaa sekä liittojen talouteen että niiden yhteiskunnalliseen legitimiteettiin,
Heikkala sanoo.
Lakimiesliiton kohdalla tilanne on huomattavasti
myönteisempi. Liittoon kuuluvat käytännössä kaikki
opiskelijat, ja 90 prosenttia heistä jatkaa jäsenyyttä valmistuttuaan.

Iso fundamentaalinen
muutos juristien ajattelussa
koettiin 1990-luvulla Suomen
liityttyä kansainvälisiin
ihmisoikeussopimuksiin.
– Mutta nuoret toki myös aiheellisesti haastavat
liiton toimintaa, aivan arvopohjaa myöten. Olemme
herkkäkorvaisia ja vastaanottavaisia, kuitenkin niin,
ettemme hukkaa liiton toiminnan perustehtävää: palvella jäsenistöä edunvalvonnallisin ja oikeuspoliittisin
keinoin, toteaa Tuula Linna.
Myös Heikkala korostaa, että nuorten mukaan saaminen on liitoille elämän ja kuoleman kysymys, joka
edellyttää omien toimintatapojen syvällistä uudelleenarviointia.
– Jäsenmäärien laskua selittävät kyllä osaltaan elämän yksilöllistyminen ja kilpailevat tarjoukset. Mukana
on kuitenkin myös isompia periaatteellisia kysymyksiä:
nuoria opetetaan jo koulussa omaehtoisuuteen, itsenäisyyteen ja henkilökohtaistamiseen, ja tämä muuttaa
asennetta, jolla uudet sukupolvet olisivat ehkä tulossa
mukaan.
Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero
Rytkölä pohtii, että liitto menestyy, jos kaikki lakimiehet, iästä ja tehtävästä riippumatta, tuntevat sen omakseen. Ennen kaikkea on syytä kiinnittää huomio nuorten juristien tarpeisiin.
– Pelkät anteliaat jäsenetumme eivät riitä. Osalle
edunvalvonta ja työelämäasiat ovat erittäin tärkeitä.
Monet juristit odottavat liiton panosta oikeuspolitiikassa myös nykyistä tasa-arvoisemman, suvaitsevan
ja kestävää kehitystä toteuttavan yhteiskunnan suuntaan. Lakimiesliiton tulee olla vahva uudistaja – vaikkakaan ei yltiöpäinen, Rytkölä sanoo.

Tietomonopoli murtuu

Järjestöt menettivät työttömyyskassojen osalta monopolinsa jo 1990-luvun alussa, mutta säilyttivät asemansa edustamiensa alojen työelämäkysymysten tietomonopolin haltijoina. Nyt tämäkin asema Heikkalan
mukaan haastetaan.
– Vaikka paras asiantuntemus sopimusasioissa on
varmasti vielä liitoissa, oma liitto ei enää välttämättä

90
VALMISTUNEET
JATKAVAT JÄSENINÄ

Oikeustieteen opis
kelijoista käytännössä
kaikki kuuluvat Lakimies
liittoon. 90 prosenttia
heistä jatkaa jäsenyyttä
valmistumisensa jälkeen.

ole se ensimmäinen taho, jolta työelämäkysymyksiä
kysytään. Monet toimivat samaan tapaan kuin lääkärille mentäessä: ensin tehdään netissä oma diagnoosi,
ja sitten mennään kysymään lääkäriltä, pitääkö se paikkansa. Yleensäkin ihmisten kynnys esittää kysymyksiä
on madaltunut.
Kysymys on nuorten sukupolvien kasvamisesta
aivan toisenlaiseen maailmaan kuin mitä perinteiset
liitot edustavat. Ei ole asiakkaan vika, jos hän saa vääriä
vastauksia kysymyksiinsä netin keskustelupalstoilla.
– Liittojen pitää panostaa merkittävästi aikaisempaa enemmän oman asiantuntijuuden ja osaamisen
markkinointiin ja myyntiin. Tähän asti järjestöt ovat
olleet tavattoman hiljaa ja olettaneet, että ihmiset liittyvät niihin automaattisesti saadakseen turvaa ja tukea,
Heikkala sanoo.
Lakimiesliitossa tunnistetaan Heikkalan huomio.
Siellä on määrätietoisesti ryhdytty markkinoimaan lii-

Lakimiesliittoon kuului vuoden 2018
päättyessä 16 015 jäsentä. Heistä 11 674
oli juristeja ja 4 341 opiskelijoita. Liiton
juristijäsenistä noin 10 000 toimii työ
elämässä, yhteensä lakimiehiä on työelä
mässä noin 14 500.
Kaiken kaikkiaan Suomessa on noin
20 000 ylemmän oikeustieteellisen korkea
koulututkinnon suorittanutta henkilöä, kun
mukaan lasketaan myös eläkkeellä olevat.
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ton laadukkaita palveluja ja madaltamaan yhteydenottokynnystä.
– Jokainen jäsenyys on tärkeä. Liiton toiminnan
pitää olla merkittävää sekä jäsenelle että yhteiskunnalle. Sen tulee palvelujen lisäksi nostaa rohkeasti esiin
oikeusvaltiota rakentavaa toimintaa, myös epäkohtia,
Rytkölä toteaa.

Tutkinto liian kapea määrittäjä?

Mittarit ja ennusteet näyttävät, että korkean osaamisen
asiantuntijatyö tulee lisääntymään, samalla kun puhdas
suorittava työ yleistyy. Juridisoituvassa yhteiskunnassa
esimerkiksi lakiasiantuntemukselle on entistä enemmän kysyntää, mutta se ei Heikkalan mielestä yksin riitä
takaamaan nykyisen Lakimiesliiton vahvaa tulevaisuutta.
– Asiantuntijaliitoissa, kuten lääkäreillä ja lakimiehillä, koulutuksen tuoma vahva ammatti-identiteetti
ohjaa ajattelua ja toimii koossapitävänä voimana. Pirstaloituvassa maailmassa myös nämä identiteetit kuitenkin haastetaan, jolloin yhden asian liitto voi jäädä liian
kapea-alaiseksi, Heikkala sanoo.
20
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– Pätkittyvien työurien ja jatkuvan oppimisen, uranvaihtamisen ja uusien ammattien syntymisen maailmassa oman tutkinnon määrittelemään liittoon liittyminen ei ole nuorille enää itsestään selvää. Ammatin
vaihtuessa liitto ei välttämättä enää vaihdu, ja palveluntarjoajiaan kilpailuttamaan tottuneet ihmiset kilpailuttavat jatkossa ehkä myös liittonsa.
Tuula Linna uskoo edelleen juristien yhteisten intressien vahvuuteen.
– Olipa juristi missä lakimiesammatissa tahansa,
hänellä on koulutuksen tuoma erityiskyky oikeudelliseen ajatteluun ja oikeusturvakysymyksiin. Tämä on
paitsi pienin yhteinen nimittäjä myös suuri koossapitävä voima.
– Jokainen juristi soveltaa työssään lainsäädäntöä.
Miksi emme haluaisi kuulua samaan liittoon muiden
samaa työtä tekevien kanssa? Kuka muu kuin Lakimiesliitto valvoo esimerkiksi koulutusmääriä, työoloja ja työehtoja juristiammateissa? Tai ylipäätään
tuo yhtä tehokkaasti juristien ääntä kuuluville yhteiskunnassa. •

Liittojen pitää panostaa
merkittävästi aikaisempaa
enemmän oman asiantuntijuuden
ja osaamisen markkinointiin.

Lakimiesliitto varautuu tulevaisuuteen
JURISTIEN työkenttä muuttuu lähivuosikymmeninä voimak
kaasti. Digitalisaatio ja tekoäly tulevat varmuudella, mutta
Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna uskoo, että niistä
tulee nöyrä palvelija, ei isäntä.
– Algoritmien avulla voidaan suunnitella prosessien
eteneminen ja saada palvelumuotoilulla aikaan asiakas
ystävällisiä oikeustuotteita. Juridiseen harkintaan ja pää
töksentekoon tarvitaan silti kiperissä asioissa edelleenkin
oikeustieteellisen koulutuksen saaneita ihmisiä. Lisäksi osa
juristin työstä tehdään yhä kasvokkain. Esimerkiksi asian
ajajan työ lienee sellainen palveluammatti, jota on vaikea
tehdä etäällä asiakkaasta – ainakaan vaativissa asioissa,
Linna ennustaa.
– Digitalisaatio toisaalta myös työllistää juristeja, sillä
murtaessaan vallinneita rakenteita uudet tekniset inno
vaatiot aiheuttavat erilaisia oikeudellisia hiertymiä yhteis
kunnassa – ja nämä asiat tulevat kiihtyvällä tahdilla juris
tienkin pöydille.
Myös laajaalaisuuden vaatimus korostuu oikeuden
alojen kasvaessa kiinni toisiinsa ja lomittuessa monimuo
toiseksi juridiseksi kentäksi.
– Oikeustieteellisen koulutuksen tulee jatkossakin säilyä
yleistutkinnon luonteisena ja työelämälähtöisenä. Monet
joutuvat kuitenkin yleistutkintonsa päälle erikoistumaan
johonkin oikeudenalaan, osakysymykseen tai johonkin poik
kioikeudenalaiseen seikkaan.
Samoin juridiikka kiinnittyy aikaisempaakin tiiviimmin
eijuridisiin kysymyksiin, kuten lääketieteeseen, tekniikkaan
ja liiketaloustieteeseen.
– En usko, että kaksoistutkinnoista tai erityistuomiois
tuimista löytyisi ratkaisua tähän. Sen sijaan asiantuntijoi
den käyttö tullee lisääntymään tuomioistuimissa varmista
massa tietopohjan oikeellisuutta. Tulevaisuuden lakimiesten
tulisikin osata toimia nykyistä paremmin yhteistyössä mui
den alojen asiantuntijoiden kanssa.

Juristien työn ratkaisukeskeisyys todennäköisesti vähe
nee. Sen sijaan he voivat toimia nykyistä laajemmin sovitte
lijoina, mihin kehitykseen myös koulutuksen tulisi vastata.

Edunvalvonnalla edelleen paikkansa

– Lakimiesammatti säilyy pitkän koulutuksen vaativana
erityisammattina. Tehtävien monimuotoistuessa on tär
keää, että satsaus vaativiin opintoihin tuo varmuudella
työpaikan. Kortistoon ei saa lakimiehiä kouluttaa jatkossa
kaan, Linna muistuttaa.
– Ja vastuullisesta työstä tulee saada asianmukainen
korvaus. Siksi perinteinen edunvalvonta säilyy tärkeänä.
Samalla myös työhyvinvointikysymysten sekä työn ja vapaa
ajan suhteen hallinnan merkitys lisääntyy. Juristikin väsyy ja
stressaantuu liiallisesta työkuormasta tai tuen puutteesta.
Kaiken kaikkiaan Linnalla on vahva usko siihen, että laki
miehet voivat tulevaisuudessakin palvella yhteiskuntaa.
– Meidät on koulutettu sekä analyyttisjuridiseen ajat
teluun että huomaamaan myös ihmisoikeus ja oikeustur
vakysymyksiä. Uskon, että kestävän kehityksen tavoitteet
tulevat nekin näkymään aikaisempaa voimakkaammin lain
säädännössä ja sitä kautta myös lakimiesten työssä. Kaik
keen tähän Lakimiesliiton tulee varautua tulevassa strate
giassaan, Linna sanoo.
Hän muistuttaa, että strategiasta, toimintalinjoista ja
tavoitteista päättää liiton valtuuskunta. Työ uuden strate
gian laatimiseksi on käynnistymässä ja tarkoitus on, että
viime vuonna valittu valtuuskunta osallistuu aikaisempaa
tiiviimmin sen valmistelutyöhön.
– Olen luottavainen, että valtuuskunnan viitoittamalla
tavalla saamme aikaan uuden strategian, joka elää ajassa.
– Joudumme vielä hetken odottamaan päivitystä. Uskoi
sin kuitenkin, että sellaiset nykyisen strategian arvot kuin
oikeudenmukaisuus, jäsenkeskeisyys ja yhtenäisyys löyty
vät sieltä jatkossakin.
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JURIDIIKAN
UUTUUSKIRJAT 2019

Uutuus!

Uutuus!

Merenkulun työsuhteet

Tarja Kröger, Susanna Siitonen, Nico Steiner

Työsuhteen päättäminen
henkilökohtaisilla perusteilla
Alexa Kavasto

Teoksessa käydään kattavasti läpi
merenkulun työsuhteisiin sovellettava
työelämän peruslaki, merityösopimuslaki.
Suositun teoksen toinen painos sisältää
merenkulun työsuhteisiin vuoden 2011
jälkeen tulleet muutokset.

Teos tarjoaa ajantasaisen tiedon henkilöön perustuvan päättämisperusteen
arviointiin. Teos on välttämätön käsikirja
kaikille työsuhteen päättämistilanteita
arvioiville tahoille.

Jäsenetuhinta: 89 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 118 € (+ alv 10 %)

Jäsenetuhinta: 72 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 95 € (+ alv 10 %)

Uutuus!

Urakkasopimukset – rakennusurakan yleiset sopimusehdot
YSE 1998, 2., uudistettu painos

Antero Oksanen, Ville Laine, Kim Kaskiaro
Teoksessa annetaan yleiskuva
rakennuttamisesta ja urakoitsijoiden
valinnasta sekä avataan käytännönläheisesti urakkasopimusten ongelmakohtia.
Jäsenetuhinta: 89 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 118 € (+ alv 10 %)

Tämän aukeaman kirjat löydät myös sähköisenä Ammattikirjastosta!

www.ammattikirjasto.fi

Tulossa!

Uutuus!

Tulossa!

Työaikalain soveltaminen
käytännönläheisesti

Incoterms 2020 Käyttäjän käsikirja

Tavaramerkkioikeus

Kirjassa käydään läpi selkeällä tavalla koko
uusi työaikalainsäädäntö. Teos on työnantajille ja kaikille työaikakysymysten parissa
työskenteleville sekä hyvä oppikirja että
käsikirja

Incoterms® 2020 -toimituslausekekoelma
on kaupan toimitusten parissa
työskentelevien keskeinen työkalu
kaikkialla maailmassa.

Tavaramerkkioikeus on kattava perusteos
uudistuneesta tavaramerkkilainsäädännöstä niin asiantuntijoille kuin opiskelijoillekin.

Jäsenetuhinta: 49,50 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 66 € (+ 10 %)

Jäsenetuhinta: 82 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 109 € (+ 10 %)

Jäsenetuhinta: 94 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 125 € (+ 10 %)

Maritta Antola

Minna Hanninen ja Kati Rantala

Lauri Railas

Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti,
4., uudistettu painos

Vahingonkorvaus asuntoosakeyhtiössä

Kirja on selkeä ja havainnollinen teos vuosilomalain koko sisällöstä. Yli sadan käytännön
esimerkin, työneuvoston lausunnon ja oikeustapauksen avulla on avattu pykälien merkitystä ja
helpotettu niiden käytännön soveltamista.

Kirjassa käydään kattavasti läpi asunto-osakeyhtiön eri orgaanien ja itse yhtiön vahingonkorvausvastuun perusteet, kunnossapito- ja muutostöihin liittyvät vahingonkorvauskysymykset sekä
sen taustalla oleva kunnossapitovastuu.

Jäsenetuhinta: 47 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 63 € (+ 10 %)

Jäsenetuhinta: 72 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 85 € (+ 10 %)

Kirsi Parnila

Veikko Vahtera

Yli 50 € tilauksiin toimitus maksutta!
Tilaukset:
www.kauppakamarikauppa.fi asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi tai 09 2286 0360

VA I K U T TA M A S SA
Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä,
joka helposti jää näkymättömiin.

Etappi 1
TAVOITTEET SELVIKSI.

Ennen varsinaista kampanjatyötä
Lakimiesliitossa pohdittiin, miten liiton
tavoitteita viedään jatkossa eteenpäin.
Työ alkoi laaja-alaisen Oikeusvaltioohjelmadokumentin valmistelulla,
johon kirjattiin liiton pitkän aikavälin
tavoitteet. Dokumentista poimittiin
konkreettiset, lyhyemmän aikavälin
tavoitteet, jotka liitto toivoi saavansa
tulevaan hallitusohjelmaan.

Lähtötuutu
HALU VAIKUTTAA
HALLITUSOHJELMAAN

Liiton tavoitteet
hallitusohjelmaan
Oikeus kuuluu kaikille -kampanja toi liiton vaikuttamistyön
aiempaa laajemman yleisön tietoisuuteen. Työ kantoi hedelmää,
sillä tavoitteet päätyivät hallitusohjelmaan saakka.
Teksti PI MÄKILÄ

L

akimiesliitto on kautta vuosien tehnyt aktiivista
ja monipuolista oikeuspoliittista vaikuttamistyötä ja saanut tavoitteitaan hyvin läpi. Laadukas vaikuttamistyö ei ole kuitenkaan aina näkynyt liiton jäsenille saakka.
Tänä vuonna julkisuudessa puhuttaneen Oikeus kuuluu
kaikille -kampanjan tavoitteena oli paitsi vaikuttaa uuden
hallituksen hallitusohjelmaan myös tehdä tuloksellista vaikuttamista niin, että tulokset näkyvät kaikille. Kampanja
on osa Lakimiesliiton 75-juhlavuotta, ja sen tähtäimessä
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on erityisesti oikeusvaltion puolustaminen. Kampanjassa
nostettiin esiin oikeuden saavutettavuuden ongelmia
Suomessa sekä esitettiin niihin konkreettisia ratkaisuja.
Kampanja esitti hallitusohjelmaa silmällä pitäen muun
muassa lisää rahoitusta oikeudenhoitoon, maksuttoman
oikeusavun piirin laajentamista, oikeusturvavakuutusten
tarjoaman suojan parantamista ja vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittämistä. Kampanjaa on pystynyt seuraamaan sosiaalisessa mediassa muun muassa
#oikeuskuuluukaikille-hashtagin avulla.

Keskustelu
kampanjan
teemoista jatkuu.
Etappi 2
VAIKUTTAMISKAMPANJA ALKAA.

Oikeus kuuluu kaikille oli ensimmäisiä
vahvasti sosiaalinen media edellä
toteutettuja oikeudellisia kampanjoita
Suomessa. Onnistumisen taustalle
tarvittiin myös asiansa osaava yhteistyökumppani. Tähän tehtävään valikoitui strategiseen viestintään erikoistunut
viestintätoimisto, joka kannusti, sparrasi
ja haastoi liittoa aiempaa rohkeampaan
ulostuloon. Suunnittelu alkoi syksyllä
2018, ja kampanja julkaistiin maaliskuun
2019 alussa. Kampanja koostui verkkosivustosta ja kampanjavideosta, joilla
kannustettiin ihmisiä ja organisaatioita
nostamaan esiin oikeusturvaan liittyviä
huolenaiheita.

Etappi 4
TULOKSET ALKAVAT NÄKYÄ.

Kokonaisuus tuotti tulosta ja herätti
runsaasti kiinnostusta sekä myönteistä
palautetta. Video on kerännyt eri kanavissa
kymmeniä tuhansia katselukertoja. Keskustelu
kampanjan teemoista jatkuu edelleen. Lakimiesliitto
sai kiitosta rohkeasta tarttumisesta teemaan.
Vaikuttavuus vaati ennen kaikkea uudenlaista
asennoitumista kampanjatyöhön. Viestinnällisen osaamisen merkitys korostui, sillä
sosiaaliseen mediaan keskittyminen
vaati rohkeutta ja kykyä tiivistää
tärkeät teemat.

Etappi 5
MAALI LÄHESTYY.

Etappi 3

Lakimiesliitto lähestyi poliittisia
päätöksentekijöitä toki myös perinteisillä
tavoilla. Liitto esimerkiksi tapasi eri
puolueiden edustajia ja tuotti heidän käyttöönsä taustamateriaalia. Vaikuttamistyötä
ei tehty yksin. Esimerkiksi Asianajajaliitto,
Tuomariliitto ja Syyttäjäyhdistys sekä muut
oikeudenhoidon toimijat nostivat samoja
teemoja esiin vaikuttamistyössään.
Yhteistyössä oli voimaa.

TUTKIMUKSIA KAMPANJAN TUEKSI.

Vaikuttamistyö ei jäänyt pelkkään sosiaalisessa mediassa herättelyyn. Lakimiesliitto
teetti Taloustutkimuksella kyselyn: miten
suomalaiset suhtautuvat ajatukseen, että joutuisivat puolustamaan oikeuksiaan oikeudenkäynnissä. Selvityksen mukaan lähes puolet
suomalaisista pelkäisi käynnistää oikeusprosessin korkeiden kustannusten takia. Selvitys
sai laajaa näkyvyyttä perinteisessä mediassa.

Maali
Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on maininnat kaikista Oikeus kuuluu
kaikille -kampanjan vaatimuksista. Oikeudenhoidon resurssit luvataan turvata
ja oikeusavun saatavuutta sekä oikeusturvavakuutuksia kehittää. Sovittelun
käyttöä luvataan vahvistaa oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi.
Myös Lakimiesliiton tavoitteet perhevapaiden uudistamisesta ja seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksen toteuttamisesta on huomioitu hallitusohjelmassa.
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HENKILÖ

TASAVALLAN PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖ:

Demokratia ja
oikeusvaltio
eivät aina kulje
käsikkäin
Demokratia ja oikeusvaltio liitetään usein termeinä toisiinsa.
Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa niiden samaistamisessa
on kuitenkin lohkeama, toteaa tasavallan presidentti Sauli
Niinistö. Suomen vahvuutena hän pitää vakautta ja luottamusta
toinen toisiimme. Maalittamisen kaltaisia ilmiöitä hän pitää
huolestuttavina.
Teksti JANNE LAUKKANEN | Kuvat ROOPE PERMANTO

I

lmassa on selvää syksyn tuntua, kun sade rummuttaa Mäntyniemen pihaa. Tummia pilviä
on nähty myös maailmanpolitiikan taivaalla.
Keskustelu demokratiastakin on saanut uusia
sävyjä. Myös tasavallan presidentti nostaa
aiheen esille.
– Alun alkaen demokratialla ymmärrettiin, että
kansa päättää ja kansan enemmistöllä on vähemmistöä enemmän päätösvaltaa. Nykyisin siihen katsotaan
kuuluvan myös oikeusvaltion periaate.
Jos enemmistön valtaa käytetään yksioikoisesti, on
vaarana, että oikeusvaltion keskeisiä periaatteita loukataan ja niistä jopa luovutaan, Niinistö huomauttaa.
Niinistö toteaa olevansa huolestunut siitä, jos demokratia valjastetaan ihmisoikeuksien, kuten sanavapauden, kaventamiseen.

Uskoa kansainväliseen yhteistyöhön

Kansainvälisestä näkökulmasta huolta aiheuttaa myös
se, että ennakoitavuus maailmanpolitiikassa on vähentynyt ja jännitteiden määrä lisääntynyt.
Tämä luo Niinistön mukaan huolestuttavia näkymiä. Samaan aikaan esiintyy kuitenkin merkkejä myös
sellaisesta valtapolitiikasta, jossa hyödynnetään ensisijaisesti muita kuin sotilaallisia voimakeinoja. Tällä
Niinistö viittaa esimerkiksi kauppapoliittiseen vaikuttamiseen. Näin pyritään ratkomaan esimerkiksi Korean
niemimaan jännitteitä, Iranin ydinsopimusta koskevaa
kiistaa ja ilmastonmuutosta.
Epävarmuus näkyy myös kansainvälisissä järjestöissä. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous päätti viisi vuotta sitten perua Venäjän äänioikeuden Krimin valtauksen jälkeen ja Venäjä puolestaan oli
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jättämässä järjestön kokonaan. Neuvoston yleiskokous
äänesti kuitenkin kesäkuussa Venäjän täysivaltaiseksi
jäseneksi palaamisen puolesta.
Niinistö pitää Venäjän paluuta Euroopan neuvoston
työhön merkittävänä.
– Se antaa venäläisille mahdollisuuden käyttää
Euroopan neuvoston mahdollistamaa keinovalikoimaa ihmisoikeuksien puolustamisessa.
Myös Arktisen neuvoston piirissä on koettu haasteita. Niinistö kuitenkin luottaa arktisen yhteistyön
tulevaisuuteen. Alue on tärkeä geopoliittisen sijaintinsa,
luonnonvarojen ja pohjoisten kulkureittien vuoksi.
– Pahimmassa tapauksessa kiinnostus tuo mukanaan myös jännitteitä, mutta toistaiseksi niitä ei ole
kuitenkaan nähty kovin pahasti, Niinistö toteaa.
Suomen kansainvälisen aseman kannalta Niinistö
korostaa ennen kaikkea Euroopan unionin merkitystä.
Tältä osin olisi syytä toivoa, että unionin vaikutusmahdollisuudet kohenisivat nykyisestä.
– Unioni on menettänyt ääntään. Suomen kannalta
olisi äärettömän tärkeää, että unionin rooli palaisi
ennalleen. Ja nykyisestä kansainvälisen vallan kolmiosta
muodostuisi neliö, Niinistö toteaa viitaten Yhdysvaltoihin, Venäjään ja Kiinaan kansainvälisen vallan jakajina.

Oikeusvaltio vakauden takaajana

Entäpä Suomen merkitys kansainvälisessä politiikassa.
Tiivistyykö kansainvälinen roolimme maantieteelliseen sijaintimme vai voiko Suomi kiinnostaa muistakin syistä?
Niinistö uskoo, että Suomea arvostetaan maailmalla
yleisen vakautemme vuoksi.
– Yleisen vakauden perustekijä on oikeusvaltio. Ei
ole vakautta ilman sitä. Suomalainen valtio, suomalainen yhteiskunta ja suomalainen yhteisö tunnistetaan
laajasti vakaina, selkeinä ja luotettavina toimijoina.
Niinistö korostaa, että kansallisen traditiomme
oikeusvaltion ja lain kunnioittamiseen ovat vahvat.
Juuret johtavat jo Ruotsin vallan aikaan.
– Meillähän muodostui tavallaan paradoksaalinen
tilanne, kun autonomian aluksi tsaari lupasi kunnioittaa lainsäädäntöämme. Lainsäädäntömme nojasi Ruotsin lakiin, jota siis noudatettiin meillä pidempään kuin
Ruotsissa.
Lainsäädäntöön vetoamisesta tuli puolustautumiskeino venäläistämistä vastaan.
– Tästä nousi hyvin vahva henki siihen, että säädettyä järjestystä noudatetaan.
Kuluvana vuonna vietetään hallitusmuodon
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– Luottamuksen edellytys
on, että kukin toimii kuten
on yhdessä sovittu, sanoo
Sauli Niinistö.

Juristi-identiteetti
PIDIN todella työstäni Turussa hovioikeuden
viskaalina. On haasteellista lähteä ratkomaan oikeustapauksia juridiikan ja logiikan
kautta. Asian pukeminen ratkaisuesityksen
muotoon tuotti suurta mielihyvää.
Kuvaavaa lienee säännöllisesti toistuva
uneni, joka sijoittuu noihin vuosiin. Uni
liittyy aina esittelyvelvollisuuksien, päiväpensumien, täyttämiseen. En minä muista
tehtävistäni ole unia nähnyt. Unessa on
aina sama tunnelma: ovatko jutut kunnossa,
siis olenko täyttänyt velvollisuuteni?

100-vuotisjuhlaa. Niinistön mukaan hallitusmuodon
vahvistaminen 1919 kertoo osaltaan siitä, miten yhteiskuntaamme kyettiin jälleenrakentamaan nopeasti heti
sisällissodan jälkeen.
– Kunnallisvaalit pidettiin jo heti syksystä 1918,
ja niihin osallistui myös tappion kärsinyt osapuoli.
Samoin jo alle kymmenen vuoden kuluttua muodostui
hallitus, jossa olivat myös sosiaalidemokraatit mukana.
Järjestelmään uskottiin ja luotettiin.
Vakauden ja lakiin tukeutumisen pitkän perinteen
ohella Niinistö pitää vahvuutenamme keskinäistä luottamusta. Sillä on keskeinen merkitys suomalaisten suhtautumisessa toinen toisiinsa.
– Luottamuksen edellytys on, että kukin toimii kuten
on yhdessä sovittu. Ei ole luottamusta ilman velvollisuuksia, Niinistö sanoo.
– Kukin toimii velvollisuuksiensa mukaan siihen
mittaan kuin kykenee.

Maalittamista ei pidä sietää

Tasavallan presidentti nosti uudenvuodenpuheessaan
esille eri ammattiryhmien työssään kohtaaman sopimattoman ja jopa aggressiivisen käytöksen.
– Jotain on mennyt pahasti vinoon, jos yhteiskunnan palveluksia tarjoava joutuu työssään pelkäämään
avustettaviaan. Demokratian kunnioitusta mitataan
arkisessa asioinnissa, pöydän molemmin puolin,
Niinistö totesi tuolloin.
Hän nostaa ilmiön esille myös nyt.
– Meillä on ammattiryhmiä, kuten tuomarit, syyttäjät, poliisit ja terveydenhuollon sekä opetusalan
ammattilaiset, jotka pyrkivät antamaan työssään toisille ihmisille turvaa. On suuri paradoksi, jos tämän
seurauksena heitä itseään loukataan.
Niinistön mukaan yhteiskunnan sietokynnys tulee
asettaa tällaisen käytöksen osalta matalalle. Hän pitää
ilmiötä ongelmana sekä maalittamisen kohteeksi joutuville että koko järjestelmälle.
– Se on järjestelmän kannalta ongelma, mutta se on
ongelma myös niille ihmisille, jotka yrittävät täyttää
velvollisuutensa työtehtävissään ja joutuvat sen vuoksi
kärsimään. Se on mahdoton tilanne.
– Meidän on tuotettava suojaa niille, joiden tehtävänä on ihmisten suojeleminen, Niinistö tiivistää.

Meidän on tuotettava
suojaa niille, joiden
tehtävänä on ihmisten
suojeleminen.

Sauli Niinistö
Syntynyt 1948 Salossa
Oikeustieteen kandidaatti
(1974), varatuomari (1977)
Tasavallan presidentti
2012–
Eduskunnan puhemies
2007–2011
Euroopan investointi
pankin (EIB) varapääjohtaja
2003–2007
Valtiovarainministeri
1996–2003
Oikeusministeri 1995–1996
Kansanedustaja
1987–2003, 2007–2011
Hovioikeuden viskaali,
Turun hovioikeus 1976–1988
Oma lakiasiaintoimisto
1978–1988
Nimismies, Kiskon piiri
1974–1975

juhlavuotta. Viimeiseksi on syytä kysyä, mikä on juristien rooli yhteiskunnassa?
Niinistö sanoo liittävänsä juridiikan käsitteenä
oikeaan, väärän vastakohtana. Juristikin on tässä ajattelussa ennen kaikkea oikeuden toteuttaja, väärää vastaan.
– Tietenkään kukaan meistä ei hallitse absoluuttista totuutta, mutta kuitenkin oikeuden haltijan on
pyrittävä siihen. Tässä ajattelussa on annos omaa tuomioistuinkokemustani, Niinistö päättää. •

Oikeuden toteuttaja

Sade on haastattelun aikana tauonnut presidentin virka-asunnon ulkopuolella ja aurinko puskee esiin pilvien
takaa. Lakimiesliitto viettää 75-vuotisen taipaleensa
LAKIMIESUUTISET 4/2019
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lemme pitäneet tärkeänä
kehittää oikeustieteen opiskelijoiden yleisiä työelämätaitoja. Alkavan lukuvuoden
uusi panostuksemme kohdistuu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
vuorovaikutustaitoihin. Avoin vuorovaikutus
tukee myös substanssin oppimista, kun opiskelijat pääsevät perustelemaan omia näkemyksiään ja kuuntelemaan toisiaan, kertoo yliopistonlehtori Sampo Mielityinen
Itä-Suomen yliopistosta.
Opiskelijoille tarjottava vuorovaikutuskoulutus integroidaan oikeustieteiden normaaleihin opintokokonaisuuksiin. Vuorovaikutusharjoituksista vastaavat Breaks Finland
Oy:n ammatticoachit, jotka herättelevät opiskelijoissa luovuuden voimaa. Vuorovaikutusosaamisen ohella tavoitteena on tukea opiskelijayhteisön hyvinvointia.

VUOROVAIKUTUSTAIDOT OVAT AMMATIN
YTIMESSÄ
Substanssiosaaminen on juristin työn ydintä, mutta yhä
useammassa lakimiestehtävässä tarvitaan myös vahvaa
viestintäosaamista. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden
laitos on ottanut haasteen vastaan ja panostaa opiskelijoiden
vuorovaikutustaitoihin.
Teksti RAIMO AUTIO | Kuvitus ISTOCK

Argumentointi
Kuunteleminen
Vuorovaikutusosaaminen karttuu tutkinnon edetessä monin tavoin. Hyväksi
havaittuja käytäntöjä ovat muun muassa
simuloidut sopimusneuvottelut, näytösoikeudenkäynnit, klinikkatoiminta sekä vertaisarvioinnit, joissa arvioidaan toisten tekemiä tekstejä.
– Moni opiskelija toimii myös laitoksen
opetus- ja tutkimusavustajana, mikä edellyttää aktiivista vuorovaikutusta.

Juridiikkaa opitaan puhumalla

Lakimiesliitto on tehnyt vastavalmistuneille
juristeille sijoittumistutkimuksia, joissa arvioidaan oikeustieteen tutkinnon tuottamaa
osaamista.
– Tutkimusten pohjalta näyttää siltä, että
vastavalmistuneet juristit kaipaisivat vahvistusta neuvottelutaitoihin ja suullisen viestinnän osaamiseen. Juuri näitä ominaisuuksia
haluamme edistää, Mielityinen kertoo.
Juridiikkaa, tiedonhakua ja ongelmanratkaisua opitaan Mielityisen mukaan hyvin
opintojen pedagogisten ratkaisujen ansiosta.
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Yhteistyötaidot
– On hienoa, että substanssiin perehdytään kunnolla, mutta kun mennään suullisen
vuorovaikutuksen alueelle, vaikuttaa siltä,
että tutkinnot voisivat olla monipuolisempia. On tärkeää, että opiskelijat oppivat myös
puhumaan juridiikkaa käytännössä.
– Kun lakimies tekee esimerkiksi ratkaisuja virkavastuulla, on tärkeää, että asiat
perustellaan selkokielellä ja ymmärrettävästi
asiakkaalle, jolla itsellään ei ole välttämättä
erityistä lakiasioiden tuntemusta.
Asiakkaan kohtaaminen on siis hyvä harjoite, jossa voi testata omia vuorovaikutustaitojaan opetustilanteessa.

Omat kokemukset opettavat

Vuorovaikutustaitoihin keskitytään yhä yleisemmin myös jo työelämässä toimivien lakimiesten täydennyskoulutuksessa.
– Minulla on hyviä kokemuksia esimerkiksi Helsingin oikeustieteellisen lisensiaattiopiskelijoista, jotka ovat osallistuneet intensiivisesti yhteistoiminnallisilla menetelmillä
tapahtuvaan koulutukseen. Omat kokemukset työelämästä auttavat ymmärtämään keskustelun ja asioiden aktiivisen työstämisen
voiman, Mielityinen sanoo.
Yleisen käsityksen mukaan ulospäinsuuntautuneet ekstrovertit ovat luonnostaan myös
hyviä viestijöitä. Asia ei ole ihan näin yksioikoinen, sillä vuorovaikutus edellyttää myös
toisen kuuntelemista ja kuulemista. Mielityinen muistuttaa, että vuorovaikutuksen eri
osa-alueita voi harjoitella niin, että se sopii
kunkin omaan persoonaan. Omaa luonnetta
ei tarvitse alkaa muuttaa.

Vuorovaikutusosaamisesta on käytännön
hyötyä esimerkiksi silloin, kun ollaan tekemisissä temperamentiltaan erilaisten ihmisten kanssa.
– Joku kollega saattaa käyttää vaikka sähköposteissa runsaasti versaaleja kirjaimia
ilman sen syvempää merkitystä. Se on vain
hänen tapansa viestiä. Viestintätyylien kirjon tiedostaminen ehkäisee väärintulkintoja
ja niistä nousevia konflikteja.
Vuorovaikutustaitoja tarvitaan myös
sosiaalisessa mediassa, jonka tyylit ovat ihan
oma taiteenlajinsa.
– Jos haluaa juristina hyödyntää vaikka
Twitteriä viestintä- ja tiedonhankintakanavana, kannattaa ottaa eri tyylit haltuun. Lakimiehen some-presenssi vaihtelee tietysti sen
mukaan, missä tehtävissä hän toimii. Esimerkiksi yliopisto-opettaja voi viestiä monista
työnsä osa-alueista asianajajaa vapaammin,
Mielityinen pohtii.

Tunneäly auttaa samaistumaan

Juristit sijoittuvat työelämässä hyvin erityyppisiin tehtäviin, joissa vuorovaikutuksen tarve vaihtelee. Erityisen tärkeää avoin
vuorovaikutus on silloin, kun juristit toimivat sellaisten ihmisten kanssa, joilla on muita
heikommat edellytykset ja valmiudet puolustaa omia oikeuksiaan.
Hyvät vuorovaikutustaidot omaava juristi
ymmärtää Mielityisen mukaan ihmisiä
paremmin.
– On tärkeää pystyä samaistumaan ja eläytymään asiakkaan tilanteeseen. Tunneälyn
kautta asiakkaan tilanteesta voi muodostaa

tarkan ja sävykkään kuvan. Tämän tärkeys
korostuu, jos asia nousee juristille itselleen
vieraasta elämänpiiristä.
Mielityisen mielestä juristin ammattia glorifioidaan usein jatkuvalla kiireellä ja
isolla työkuormalla.
– Jääkö juristille aikaa aidoille kohtaamisille, jos meillä on puhekulttuuri, jossa
korostetaan koko ajan kiirettä ja työn kovia
paineita? Vaikka työn reunaehdot ovat tiukat, välillä olisi tärkeää pitää breikki ja tehdä
jotain luovaa, harjoitella vaikka äänenkäyttöä. Tämä tekee hyvää myös substanssiosaamiselle. •

Vuorovaikutustaitoja ovat mm.
• kuuntelemisen ja
havainnoinnin taidot
• argumentointitaidot
• taito osoittaa tukea
• taito ottaa ja pitää puheenvuoroja
• taito jatkaa toisen puheenvuorosta
• taito ylläpitää keskustelua.
Lähde: Jyväskylän yliopisto,
Viestintätieteiden laitos

Vaikuttaminen
LAKIMIESUUTISET 4/2019
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Rosvomuistelmien tarkoitus

R

ikolliset ovat alkaneet muistella.
Muutaman viime vuoden aikana on
nähty todellinen kovan luokan rikollisten muistelmakimara. Kirjoja on tullut ex-Cannonballeilta Janne ”Nacci”
Tranbergilta ja nyt jo edesmenneeltä Marko Lönnqvistiltä, arvokuljetusryöstäjä Matti Sarénilta, kaksoismurhaaja Janne Raniselta ja Jari Aarniolta.
Mikäpä siinä. Kirjat sisältävät kiinnostavaa ja uuttakin tietoa ja tarjoavat kurkistuksen alamaailmaan – ja
ehkä jopa rikollisen pään sisään.
Toki niissä on sama perusongelma kuin muistelmateoksissa yleensä. Sen kiteytti oivasti ruotsalaisnäyttelijä Mikael Persbrandt oman elämäkertansa nimessä.
Så som jag minns det. Muistini mukaan.
Ihminen on kovin armollinen itselleen. Muiden virheet näyttävät Everestin kokoisilta, omat mokat mannaryyneiltä.
Rikollisia ei useinkaan näytäkään harmittavan se,
että tuli tehtyä rikoksia. Harmillista on, että niistä jäätiin kiinni.
Kirjoja lukiessani olen pohtinut kahta asiaa.
Ensimmäinen on joidenkin elämäkertojen
perusklangi. Muutamien rikollisten muistelot on kirjoitettu veijariromaanin tyyliin. Rahaa, naisia ja nopeita
autoja riittää, ja päihdehuuruinen sekoilu saadaan näyttämään harmittomalta. Vakavan väkivallan uhrit on häivytetty taustalle. Tai sitten kaikki oli uhrin vika.
Kun lapsuuskaverit eivät pystyneet maksamaan lainaansa takaisin, Matti Sarén ei antanut armoa. ”Tuli
aina selityksiä, ja tyypit vetivät esiin lapsuuskortin, että
oltiin vanhoja kavereita. Lopulta kyllästyin, ja oli pakko
näyttää, miten asiat menee ja miten toimitaan. Ammuin
toista polveen ja sanoin toiselle jätkälle, että nyt te ryöstätte pankin tai arvokuljetusauton, minulle ihan sama,
mutta rahat pitää tulla ja nopeasti.”
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Toinen mieltäni askarruttanut seikka on faktantarkastus. Oman toiminnan valkopesun lisäksi kirjoissa
saatetaan esittää raflaavia väitteitä muista ihmistä
ja tapahtumista. Esimerkiksi Sarén kertoo, että Ruotsissa kotietsinnällä melkein kaikki löytynyt käteinen
raha meni poliisien omiin taskuihin. Myös pari Rolexia hävisi.
En pidä väitettä mahdottomana. Kiinnostava se
kyllä on, joten kutkuttaisi tietää, onko se totta. Onko
edes viitteitä siitä, että se voisi olla totta?
Lukijalla ei ole mitään mahdollisuutta selvittää
tätä – ja miksi hänen pitäisikään? Väitteen asettaminen edes jonkinlaisiin raameihin olisi kuulunut kirjan kirjoittaneen toimittajan tehtäviin. Faktantarkastus näissä kirjoissa näyttää kuitenkin varsin ohuelta.
Mikä rosvomuistelmien tarkoitus siis on? Viihdyttää ihmisiä? Rakentaa sankarikulttia? Tehdä rikollisista
salonkikelpoisia?
Katumusharjoituksilta ne harvemmin
näyttävät.

Rikollisia ei
näytä harmittavan
se, että tuli
tehtyä rikoksia.
Harmillista on,
että niistä
jäätiin kiinni.
SUSANNA REINBOTH

oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

120 vuoden voimin
tässä päivässä

Palstalla
esitellään
Lakimiesliiton mo
ninaisia
jäsenyhd
istyksiä
yhdistys
kerrallaa
n.

Suomalainen Lakimiesyhdistys on perinteikäs ja arvovaltainen
yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen oikeustieteen tutkimuksen kärkeä,
kiinnostavia kohtaamisia ja ajankohtaista juridista tietoutta.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

Kenelle yhdistys
on tarkoitettu?
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä,
jos on suorittanut oikeustieteen
maisterin tai kandidaatin tutkinnon
tai siihen rinnastettavan tutkinnon
Suomessa. Myös ulkomailla vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö
voidaan hyväksyä. Lisäksi muun tutkinnon suorittaneen tutkijan on mahdollista päästä varsinaiseksi jäseneksi,
jos hän on osoittanut toiminnallaan
edistävänsä yhdistyksen tarkoitusperiä. Meillä on jäseninä enenevässä
määrin myös oikeustieteen ylioppilaita
ja lisäksi 18 itsenäistä paikallisosastojäsentä eri puolilta Suomea.

Millaista
toiminta on?
Kuukausikokouksissamme kerromme
ajankohtaisista aiheista sekä tieteen
että käytännön näkökulmasta. Välillä on
Tieteiden talossa tupa täysi, ja tilaisuuksia voi seurata myös muualta verkossa.
Vuosittainen päätapahtuma on Oikeuskulttuurin päivä aina loppuvuodesta.
Opiskelijajäseniin panostamme esimerkiksi tukemalla heidän joukkueitaan
kansainvälisissä oikeustapauskilpailuissa. Julkaisemme Lakimies-aikakauskirjaa niin painettuna kuin sähköisenä.
Ja pidämme yllä oikeustieteen termitietokantaa verkossa – olemme siis
avoimia myös suurelle yleisölle ja
oikeusyhteisölle laajasti ottaen.

Mitä Suomalaiseen
Lakimiesyhdistykseen kuuluminen
antaa jäsenelle?
Meillä pääsee mukaan alan ihan
vanhimmasta päästä olevaan yhdistykseen ja samalla verkostoitumaan
sellaisten juristien kanssa, jotka eivät
välttämättä edusta samaa lakimieskenttää. Paljon tutkimus- ja muuta tietoa: rahoitamme tutkimusta vuosittain
runsaan 12 henkilötyövuoden edestä.
Myönnämme monia apurahoja esimerkiksi post doc- ja väitöstutkimuksiin.
Ja saavathan jäsenet selviä alennuksia
yhdistyksen julkaisuista – uusille
jäsenille on lisäksi luvassa lahjakirja.

Jäseneksi pääsee helposti lakimiesyhdistys.fi-sivuston kautta. Etusivulta
kun klikkaa Jäsenyys ja Liity jäseneksi,
löytää liittymislomakkeen. Myös toimistolle voi soittaa, autamme tarvittaessa hakemisessa. Jäsenhaut käsitellään hallituksen kokouksissa.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle
Meillä pääset mukaan perinteikkääseen yhdistykseen, joka on tunnettu
historiansa ja toimintansa kautta.
Toimintamme on hyvin vakiintunutta,
yhteydet tiedekuntiin ja professorikuntaan loistavat, apuraha- ja julkaisutoiminta hyvin vanhaa perua. Antimme
on kuitenkin aivan ajan hermolla: koulutus ja tiedon jakaminen, substanssi
ja tematiikka ovat tätä päivää. Kauttamme tutustut Suomen johtavien
oikeustieteilijöiden tuotantoon.

Kysymyksiin vastasi Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Pölönen. Suomalainen Lakimiesyhdistys ry: Perustettu 1898• Ensimmäinen suomenkielisten juristien yhteenliittymä • Jäseniä noin 2 000 • Jäsenmaksu 76 euroa vuodessa, opiskelijoille 25 euroa • Yhteys: verkossa:
lakimiesyhdistys.fi, puh. toimistoon: 09 6120 300, sähköposti: toimisto@lakimiesyhdistys.fi • www.lakimiesyhdistys.fi
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Urapalvelut

Lakimiesliiton urapalveluiden
avulla kehität osaamistasi ja
verkostoidut kollegoidesi kanssa.

3.10.

Ilmoittautuminen:

www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
Ilmoittautuessa on mainittava osallistujan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
ja jäsennumero. Muistathan ilmoittaa ajoissa mahdollisesta esteestä, jotta varasijalla oleva pääsee mukaan.
Lisätietoja: Eero Blåfield, 041 458 0021, eero.blafield@lakimiesliitto.fi

Tilaisuud
et
maksutt
omia
jäsenille
!

URAKOULUTUS

Projektijohtamisen
perusteet
Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone
Aika: 16.30–19.30
Torstaina 3.10.2019 järjestettävässä
seminaarissa Projektijohtamisen perusteet, osa 2 tullaan käsittelemään sitä,
miten käynnistettäväksi päätetyn
projektin onnistuminen varmistetaan
hyvällä suunnittelulla ja sidosryhmien
hallinnalla. Seminaari on jatkoa kevätkaudella järjestetylle projektijohtamisen seminaarille, mutta samalla itsenäinen kokonaisuus, joka ei vaadi kevään
osion tietoja.
Seminaarissa tullaan käsittelemään
käytännön esimerkein parhaita käytäntöjä erityisesti projektin suunnitteluja toteutusvaiheista. Pääteemoja ovat
(jo ensimmäisessä osiossa aloitettu)
parhaan toteutusmenetelmän tunnistaminen, ketteryyden soveltaminen sekä
sidosryhmien ja riskien hallinta.
Ennen seminaaria saa jokainen osallistuja myös Powerpoint-muotoisen,
valmiiksi ohjeistetun projektisuunnitelmapohjan (ohjeistuksineen n. 20 sivua),
jonka parhaita käyttötapoja seminaarissa myös avataan.
Teppo Nurminen toimii Suomen
Projekti-Instituutin toimitusjohtajana
sekä seniorikonsulttina, valmentajana
ja projektijohtamisen coachina. Hän
on toiminut vuodesta 1996 alkaen eri
yhteyksissä prjoketipäällikkönä ja projektitoiminnan kehittäjänä. Hän on tutkinut ja kehittänyt varsinkin tuotekehityksen projektihallintaa - ja johtamista,
sekä johtanut useita kymmeniä laajoja
projektikokonaisuuksia kansainvälisessä
yhteistyöympäristössä. Erityisesti hän
on perehtynyt ihmisten johtamisen
kysymyksiin.
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Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

29.10.

7.11.

ESIMIES- JA JOHTAJAVERKOSTO

URAKOULUTUS

Hyvästä johtajuudesta
hyvinvointia itselle ja tiimille

Tunnista ja sanoita osaamistasi -työpaja

Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone
Aika: 8.30–10.00
Mikä on työn tarkoitus ja tavoite ja millaisilla arvoilla niitä
toteutetaan? Miten motivoida, olla läsnä ja johtaa myös itseään
arjen kiireessä? Miten lisätä hyvinvointia? Tule verkostoitumaan
ja keskustelemaan yhdessä osaavan valmentajan ja vertais
ryhmän kanssa ja saamaan työkaluja työn haasteisiin.
Valmentajana toimii VT, TJ Päivi Hautamäki.

30.10.

Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone
Aika: 16.30–19.30
Tule pohtimaan omaa osaamistasi ja sanoittamaan sitä
työpajaan uravalmentajan avulla.
Miten luoda uusia näkökulmia omaan osaamiseen? Miksi se
kannattaa? Työpajan aikana kirkastat itsellesi oman osaamisesi
ja parhaat valttisi työmarkkinoilla.
Valmentajana toimii uravalmentaja Heidi Hännikäinen
Lakimiesliitosta.

WEBINAARI

VERKKOKOULUTUKSET

Webinaari: Digitaaliset urakyvykkyydet

• Tunnista ja sanoita osaamisesi
• Viisi näkökulmaa piilotyönhakuun
• Työttömien aktiivimallivalmennukset
- verkkovalmennukset

Aika: 16.00–17.00
Mitä ovat digitaaliset urakyvykkydet, ja miten niitä voi helposti itse
kasvattaa? Entä mikä on oma suhteesi asiantuntijana esiintymiseen
digitaalisessa maailmassa? Webinaari soveltuu sekä kokeneille
somettajille että ensimmäisiä digitaalisia askeleitaan ottaville.

Katso lisätiedot: www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Asiantuntijana on uravalmentaja Heini Hult-Miekkavaara
Yhteiskuntaalan korkeakoulutetuista. Webinaari järjestetään
yhteistyössä Yhteiskuntaalan korkeakoulutettujen kanssa.

URAVALMENNUS

Henkilökohtainen uravalmennus
Koetko junnaavasi ammatillisesti paikallaan, etsitkö uutta
suuntaa ja ideoita urallesi?
Tartu uuteen, maksuttomaan palveluumme! Lakimiesliiton
uravalmentaja sparraa sinua urasi eri vaiheissa.
Minkälaisesta tulevaisuudesta haaveilet? Mitä ammatillisia
tavoitteita sinulla on? Aiheina keskusteluissa voi olla
esimerkiksi työnhaku, kehityskeskustelu, erilaisten
vaihtoehtojen pohdinta tai muutokset uralla.

Aloituskeskusteluun varataan 20 minuutin aika. Keskustelussa
kartoitetaan lähtötilanne ja sovitaan etenemisestä.
Valmennuskertoja on tavallisesti 1–3 ja ne ovat kestoltaan
noin 45 min. Keskustelut käydään puhelimitse. Valmentaja
soittaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana.
Varaa aika aloituskeskusteluun lähettämällä viesti osoitteeseen
uravalmennus@lakimiesliitto.fi. Kuvaa viestissä tilannettasi
sekä tavoitteitasi keskustelulle. Viestiisi vastataan kolmen
arkipäivän kuluessa.
Henkilökohtaista uravalmennusta antaa Lakimiesliitossa
uravalmentajana elokuussa 2019 aloittanut Heidi Hännikäinen.
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Verkkoviha
syövyttää
yhteiskuntaa
Juristit, viranomaiset tai eri alojen asiantuntijatkaan eivät välty
vihapuheelta tai maalittamiselta. Pahimmillaan tämä voi vaikuttaa
työn tekemiseen ja kaventaa ilmaisunvapautta. Keinoja ilmiön
suitsimiseen tarvitaan.

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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ILMIÖ

Y

ksityisestä vihantunteesta tulee
sosiaalista, kun sitä purkaa näppäi
mistölle ja tätä kautta koko maail
malle. Käsitteenä vihapuhe on tul
kinnanvarainen, eikä sitä ole rikos
laissakaan määritelty.
– Pitäisikö edes? kysyy viestin
täoikeuden professori, varatuomari Päivi Korpisaari
Helsingin yliopistosta.
Vihapuhetta on vaikea määritellä, tarkkaankin raami
tettuna aina jotain jäisi lain ulkopuolelle. Ja kun rikoslain
pykäliä aikoinaan säädettiin, ei ollut tietoakaan nykyisen
kaltaisesta maalittamisesta.
– Lainsäädäntö ja tapakulttuuri laahaavat perässä,
sillä teknologinen muutos on ollut niin nopea, toteaa so
siaalipsykologian professori Atte Oksanen Tampereen
yliopistosta. Hän on perehtynyt verkkovihaan jo vuosia.
Korpisaari ja Oksanen suunnittelevat hanketta, jossa
tutkittaisiin vihapuheen vaikutusta ja pohdittaisiin rat
kaisuja. Yhteiskunnallinen ja oikeudellinen tutkimus
pureutuisi muun muassa siihen, voitaisiinko vihapu
hetta hillitä sääntelyllä.

Työnantajan tarjottava tukea

Suomessa vihapuhevyöry alkoi voimistua vuoden 2015
maahanmuuttoaallon myötä. Uudempi, voimistuva ilmiö
on sodankäynnistä tuttu maalittaminen, joka sosiaali
sessa mediassa tarkoittaa ihmisten usuttamista tietyn
henkilön kimppuun. Maalitauluksi on jo joutunut vir
kamiehiä, tuomareita, syyttäjiä, juristeja ja poliiseja sekä
toimittajia ja tutkijoita.
– Ilkeämielisiä kommentteja voivat saada osakseen
niin sananvapausrikoksia käsittelevät syyttäjät kuin
mediassa arkielämästään kertovat tavalliset ihmiset. Jäl
kimmäisten elämänvalintoja haukutaan ja mennään jopa
henkilökohtaisuuksiin, Korpisaari ihmettelee.
– Valitettavasti nettiviha on jo valtavirtaistunut ilmiö,
Oksanen summaa.
Oikeusministeriö on ottanut vihahärkää sarvista:
Against Hate hankkeen tavoitteena on kehittää viha
rikosten ja puheen vastaista työtä. Samalla etsitään
keinoja ilmiön tunnistamiseen ja seurantaan, siihen
puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi pyritään
vahvistamaan toimintatapoja, joilla uhreja voidaan par
haiten auttaa.
Työhön liittyvän vihapuheen osalta auttaminen alkaa
jo työpaikalla: Korpisaaren mukaan työnantajan on aina
tarjottava tukea vihan kohteeksi joutuneelle. Työnteki
jälle myös vertaistuki on tärkeää. Keskustelu on usein
parempi vaihtoehto kuin vaikeneminen.

Kukaan ei solvaa vahingossa

Edellinen sisäministeri Kai Mykkänen totesi Poliisiam
mattikorkeakoulun raportissa, että nöyryyttäminen,
uhkailu ja solvaaminen ovat tulleet näkyviksi sosiaali
sessa mediassa. Se lisää turvattomuuden tunnetta yhteis
kunnassa ja voi johtaa siihen, etteivät yksilöt ja yhteisöt
uskalla käyttää perustuslain turvaamaa sananvapautta.
Esimerkiksi yhteiskunnalliseen keskusteluun ei uskal
leta osallistua, jos taustalla on pelko siitä, että joku suut
tuu. Tällöin asiantuntijoiden kommentit ovat neutraaleja,
journalistit eivät kirjoita tietyistä aiheista, kokemusasian
tuntijat eivät halua tulla haastatelluiksi.
On myös tahoja, joiden mukaan mitään ei enää saa
sanoa.
– Se on liioittelua. Ihminen ei solvaa tietämättään,
kiteyttää Korpisaari.
Ylen haastattelussa myös valtakunnansyyttäjä Raija
Toiviainen toteaa jokaisen tietävän, milloin raja ylittyy ja
ihmisarvoa loukataan. Sananvapausrikokseen ei voi syyl
listyä vahingossa.
– Sananvapauskorttia on helppo heilutella. Yleensä
sitä tekevät ne, jotka yrittävät puolustella omia puheitaan,
sanoo Oksanen.

Painetta tuomareihin ja juristeihin

Tuomariliiton kyselyn mukaan kaksi kolmesta tuomarista
on joutunut työtehtävissään epäasiallisen käytöksen ja vai
kuttamisen kohteeksi. Järjestäytynyttä, aggressiivista vai
noamistakin on esiintynyt.
– Minut on uhattu tappaa hirttämällä, olen löytänyt
nimeni keskustelupalstoilta, minua on kutsuttu natsi
siaksi ja lahtariämmäksi, väärää tietoa on levitetty ja kan
teluita tehty, luettelee käräjätuomari Paula Virrankoski.
Kyse on ollut tapauksista, joita Virrankoski on joutu
nut käräjätuomarina ratkaisemaan: juttuja ei ole voinut
valita. Koskaan ei voi tietää, mikä niistä aiheuttaa vihan
purkauksia. Tuomari on myös itse kokenut, millaista on
istua asianomistajan penkillä.

Teknologian
muutos on nopeaa,
lainsäädäntö ja
tapakulttuuri
laahaavat perässä.
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Mikä on
viharikos?
SUOMEN rikoslaki ei tunne määritelmää viharikos. Rangaistuksen
koventamisperusteissa on kuitenkin huomioitu teon rasistinen
tai muu vihamotiivi. Mikä tahansa
Suomen rikoslainsäädännössä
rikokseksi määritelty teko voi olla
viharikos. Teon motiivi ratkaisee.
Viharikoksiksi on määritelty
rikosepäilyt, joissa uhri, poliisi
tai muu asianosainen epäilee
vihamotiivia tai joihin on sisältynyt halventavaa tai kunniaa loukkaavaa puhetta uhrin edustamaa
viiteryhmää kohtaan.

Jenita Rauta: Poliisin tietoon
tullut viharikollisuus Suomessa
2017, Poliisiammattikorkeakoulun
raportteja 131, Tampere 2018

38

LAKIMIESUUTISET 4/2019

Verkkotodellisuutta ei voi
paeta, ja siellä voi olla
tuhansia kuulijoita.
– Tappamisella uhkaamisesta tehtiin rikosasia: tuomio tuli laittomasta uhkauksesta ja
virkamiehen vastustamisesta, mistä seurasi
vankeusrangaistus.
Uransa alkuajoista lähtien Virrankoski
on suojannut itsensä niin hyvin kuin mahdollista: hän välttelee sosiaalista mediaa
ja osoite- ja puhelintiedotkin ovat salaisia.
Silti viha on löytänyt tiensä sähköpostiin ja
kirjeisiin. Käräjäoikeuden kansliassa on käyty
kysymässä, missä Virrankoski asuu.
Mitä tulee asianajajiin tai muihin juristeihin, pahimmillaan uhkailut voivat vaikuttaa työtehtävän valintaan. Päivi Korpisaari
kuitenkin luottaa vahvaan, monipuoliseen
juristikuntaan.
– En usko asiakkaan jäävän vaille oikeusapua sen vuoksi, ettei yksikään asianajaja
uskaltaisi ottaa juttua vihapuheen pelon
vuoksi. Täytyy toivoa, että julkisiin tehtäviin
löytyy rohkeita ihmisiä.

Toive toteutuu Virrankosken kohdalla: hän
sanoo olevansa kaikesta huolimatta kutsumusammatissaan.

Virallisen syytteen alaiseksi?

Laki suojaa, mutta vihapuhe- ja maalittamistapauksissa rikosten toistumista voi olla vaikea estää. Osa uhreista antaa asian olla, jotkut
puuttuvat kaikkiin lainvastaisuuksiin.
Oikeusministeriön selvityksen mukaan
vain viidesosa häirintää tai vihapuhetta
kokeneista ilmoitti siitä eteenpäin. Monissa
mediataloissa noudatetaan käytäntöä, jonka
mukaan uhkaukset ilmoitetaan aina poliisille.
Rikoslaissa on kriminalisoitu panettelu,
uhkaaminen ja solvaaminen, silloin kun se
kohdistuu kansanryhmää vastaan. Yksityishenkilöön kohdistuva nettiviha voi täyttää
kunnianloukkauksen kriteerit.
Kunnianloukkaus on asianomistajarikos.
Syyttäjille suunnatun kyselyn mukaan työssä

kohdatun laittoman uhkauksen, kunnianloukkauksen ja yksityiselämää koskevan tiedon levittämisen pitäisi kuitenkin olla virallisen syytteen alaisia.
– Juridiikan lisäksi asiaan vaikuttavat poliisien resurssit. Kunnianloukkauksista tehdään
paljon esitutkinnan lopettamispäätöksiä
muun muassa kustannusperusteella. Syyllisiä
on vaikea saada kiinni, eikä oikeudessakaan
näyttö välttämättä riitä, Korpisaari korostaa.

Yhteiskunnalta puuttuu keinoja

Korpisaari muistuttaa, että pelkoa ja ahdistusta aiheuttava vainoaminen on rikos. Siitä
voi saada sakkoa tai vankeutta. Oksasen mielestä viharikoksien sanktioiden pitäisi olla
tasolla, joka tuntuu. Riittävän iso sakkorangaistus voi olla riittävä syy lopettaa häirintä
ja vainoaminen.
Vain kymmenisen prosenttia kunnianloukkauksista johtaa tutkinnasta syytteeseen. Joskus pelkällä tutkintapyynnöllä on
ollut merkitystä ja solvaaminen on lakannut.
Jos jotakuta maalitetaan aktiivisesti, tekijöitä on vaikea saada kiinni eikä näyttöä saada
järjestelmällisyydestäkään. Laki ei määrittele
maalittamista, joka kuitenkin voidaan ottaa
huomioon rangaistusta mitattaessa.
Yhteiskunnan pitäisi pystyä tarjoamaan
uhreille riittäviä keinoja loukkauksia vastaan.
– Ongelmana on se, etteivät ihmiset koe
saavansa apua. Poliisi ei välttämättä ala tutkia asiaa, eikä esimerkiksi operaattorilta
saatu ip-osoite paljasta vihaviestin kirjoittajaa. Rikosoikeudellinen vastuu kohdistuu vain
tekijään, Korpisaari miettii
Alustan pitäjälle ei ole säädetty yleistä, laittomien viestien poistamisvelvollisuutta. Keskustelupalstan pitäjällä ei ole velvollisuutta
selvittää, onko kunniaa loukkaavalle väitteelle
riittävät perusteet. Oksasen mukaan vihan
paikkana on usein Facebook.
– Alustana Facebook on haluton reagoimaan vihaongelmaan. Iso kysymys on, miten
siihen tartutaan sensuroimatta liikaa.

Turhautuminen purkautuu netissä

Kuka tahansa meistä voi tarttua megafoniin
– verkkovihaajaa ei voi iskeä yhteen muottiin.
– Tekijöitä yhdistää impulsiivisuus, ja
heillä voi olla psyykkisiä ongelmia. He ovat
usein miehiä, joskus itsekin uhreja: he haluavat antaa samalla mitalla takaisin. Verkkoyhteisöt ovat heille läheisempiä kuin perin-

Vihan paikkana
on usein Facebook.
teiset yhteisöt. Netissä on helppo avautua,
vaikka muutoin käyttäytyisi hillitysti. Osa
häiritsijöistä on erittäin aktiivisia, Oksanen
määrittelee.
Kun arkielämässä on ongelmia, turhautuminen puretaan verkossa. Vihaajahahmo
löytää verkosta aina kaverin. Nettitrolleilla
taas on usein narsistisia piirteitä.
– Jos ajattelemattomuuttaan sanoo Facebookissa mitä mieleen tulee, kannattaa miettiä, että seuraajia on paljon. Kyse ei ole baarin
nurkkakeskustelusta vaan julkisesta puheesta.
Kun uhrin kanssa ei olla samassa tilassa, ei
synny vuorovaikutusta eikä kohdata sanojen seurauksia: surua, pelkoa, suuttumusta.
Ja on paljon tapoja tehdä toisen elämä ikäväksi,
Oksanen sanoo.

Pahempaa kuin kadulla huutelu

Kansainvälisesti Suomi sijoittuu vihaviestien
määrässä ja verkkokeskustelukulttuurissa
lähelle amerikkalaisia. Yllättävää on sekin,

että pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa on
paljon nettivihaa.
– Muissa asioissa pärjäämme, mutta vihaasioissa kehitys ei ole myönteistä, sanoo
Oksanen.
Vihan määrä verkossa on myös mittavaa:
hyökkäyksen eri muotoja on paljon ja ne ovat
aina raskaita kokemuksia uhreille.
– Jos kadun vilinässä vastaan tulee holtittomasti loukkauksia syytävä yksilö, hänet on
helppo ohittaa ja unohtaa. Verkko on pysyvämpiluonteinen ympäristö: siellä voi olla
jopa tuhansia kuulijoita. Uhria voidaan nöyryyttää eri ryhmissä, kiusaajia on joka puolella. Verkkotodellisuutta ei voi paeta.
Epäasiallista keskustelua edesauttaa
nimettömyyden ja nimimerkin takaa huutelu.
– Ennen piti kirjoittaa ja postittaa kirje,
jonka sisällön lehden toimitus luki läpi ja
arvioi, julkaistaanko se. Nykyään mielipiteen saa nopeasti ja maailmanlaajuisesti
julki, Korpisaari toteaa. •

Maalittaminen kriminalisoitava
LAKIMIESLIITTO ja muut oikeusalan järjestöt tukevat Poliisi
hallituksen, Valtakunnansyyttäjänviraston ja käräjäoikeuksien
laamannien lakiesitystä maalittamisen kriminalisoinniksi. Asia
voitaisiin lisätä rikoslain 16. lukuun.
Viranomaisen maalittaminen tarkoittaa systemaattista
toimintaa, jossa virkamiehestä tai hänen läheisistään kaive
taan tietoja ja pyritään epäasiallisesti vaikuttamaan hänen
kykyynsä tai haluunsa hoitaa virkatehtäväänsä.
Maalittamiset käsitellään nyt rikosoikeudellisesti kunnian
loukkauksena, laittomana uhkauksena tai yksityiselämää
loukkaavan tiedon levittämisenä. Ne ovat usein asianomistaja
rikoksia, jotka järjestöjen mukaan olisi muutettava virallisen
syytteen alaisiksi rikoksiksi. Tällöin myös työnantaja voisi viedä
asiaa eteenpäin.
Viharikoksiksi on määritelty rikosepäilyt, joissa uhri, poliisi
tai muu asianosainen epäilee vihamotiivia tai joihin on sisältynyt
halventavaa tai kunniaa loukkaavaa puhetta uhrin edustamaa
viiteryhmää kohtaan.
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Tilaa syksyn uudet juridiikan
kirjat nyt verkkokaupastamme
shop.almatalent.fi

MUISTA JÄSENALE
-20 %

VEROLAIT 2/2019
Syyskuu 2019, jäsenhinta 100 € (sh. 125 €)
Urpo Kangas
PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN
PERUSTEET
Syyskuu 2019, jäsenhinta 84,80 € (sh. 106 €)
Seppo Koskinen, Heikki Kulla
VIRKAMIESOIKEUDEN PERUSTEET
Syyskuu 2019, jäsenhinta 84,80 € (sh. 106 €)
Jenna Päläs, Kalle Määttä (toim.)
JAKAMISTALOUSJURIDIIKAN
KÄSIKIRJA
Lokakuu 2019, jäsenhinta 104 € (sh. 130 €)
Juhana Salojärvi
OIKEUS JA KOHTUUS
– SUOMEN LAKIMIESLIITTO 1944–2019
Lokakuu 2019, jäsenhinta 55,20 € (sh. 69 €)

Historiateos
julkistetaan
Lakimiespäivässä
11.10.2019

Lakimiesliiton jäsenet saavat 20% alennuksen kaikista Alma Talent Oy:n normaalihintaisista kirjoista

KIRJAT
Tervetuloa seuraavalle tasolle.

Lakimiesliittolaisia sukuja

H

enkilöhistoria on myös sukujen historiaa. Tästä saa erinomaisen käsityksen
kymmenosaisesta Suomen Kansallisbiografiasta, vuosina 2003-2007 valmistuneesta suurteoksesta. Se sisältää pienoiselämäkerrat 6 000 henkilöstä ja katsauksia moniin
sivistys- ja muihin sukuihin. Mukana on paljon kiintoisia lakimieselämäkertoja.
Sukujen vaikutus on ilmennyt myös hakeutumisessa tietylle ammattialalle, kuten lakimieheksi. Suvun
perinteet ja hiljaisen tiedon siirtyminen ovat voineet
olla ammatissa merkittävä voimavara. Toisaalta aikanaan hidas säätykierto mahdollisti vain osalle väestöä
hakeutumisen lakimiesuralle.
Sukujen piiristä on myös etsiydytty järjestöjen johtotehtäviin. Niihin ei ole päästy vain ilmoittautumalla.
Valikoitumisprosessi on järjestösosiologisesti kiintoisa
– myös Lakimiesliitossa. Asiaan liittyy oma mikrohistoriallinen juonteensa, johon saatetaan kiinnittää
huomiota nyt, kun odotamme liiton 75-vuotishistoriateoksen ilmestymistä. Onko vain sattuma, että tiettyjen
sukujen piiristä on tullut liittoon luottamushenkilöitä,
ja ovatko suvun uusien lakimiesliittolaisten toimintaan
vaikuttaneet edellisen polven käsitykset ja kokemukset liitosta? Mikään tehtävä ei ole kuitenkaan siirtynyt
liitossa edes vertauskuvallisesti suoraan isältä pojalle.
Lakimiesliiton tunnetuin sukupiiri kiertyy esittelijäneuvos Päivikki Tulenheimo-Sohlbergin ympärille,
vaikkei hän itse ollut liiton luottamustehtävissä. Hänen
isänsä, Helsingin yliopiston kansleri Antti Tulenheimo,
oli Lakimiesliiton ensimmäinen puheenjohtaja 1944–
1952. Päivikki Tulenheimo-Sohlbergin puoliso, oikeusneuvos Sakari Sohlberg – siis Antti Tulenheimon vävy –,
oli liiton järjestyksessä kolmas puheenjohtaja 1964–1972.
Päivikki Tulenheimo-Sohbergin serkku, oikeusneuvos
Anja Tulenheimo-Takki, oli liiton hallituksessa 1973–
1974. Hänen poikansa, asianajaja Pekka Takki, kuului
liiton opiskelijavaliokuntaan 1990–1991.
Turusta on lähtöisin Santalahden – Liesivuoren suku,
jonka keskushenkilönä on Lakimiesliiton näkökulmasta

HON Olavi Santalahti. Hän oli Suomen hovioikeustuomarit ry:n varapuheenjohtaja ja toimi Lakimiesliiton
oikeuspolitiikan neuvottelukunnassa. Olavi Santalahden veljenpoika, VT Hannu Santalahti, oli Lakimiesliitossa asiamies ja koulutuspäällikkö 1969-1972. Olavi
Santalahden vävy, HON Pertti Liesivuori, oli aktiivinen lakimiesjärjestöissä. Hän kuului liiton hallitukseen 1983–1991 (vpj 1989–1991). Pertti Liesivuoren poika,
vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori
– siis Olavi Santalahden tyttärenpoika -, on kuulunut
pitkään liiton hallitukseen.
Asianajotoimistoista Borenius – Kemppinen on
ollut selvästi eniten edustettuna Lakimiesliiton toimielimissä kahdenkin perheen voimin. Heikki Borenius
(Iso-Heikki), joka toimi Suomen Asianajajaliitto ry:n
puheenjohtajana, kuului Lakimiesliiton valtuuskuntaan 1949-1957. Hänen poikansa, aluksi Pikku-Heikkinä tunnettu Heikki Borenius, kuului Lakimiesliiton hallitukseen 1973-1983 (vpj 1982-1983). Kullervo
Kemppinen oli liiton hallituksessa 1984-1987
ja hänen poikansa Seppo Kemppinen 19972002 (vpj 1998-2002).

Onko vain
sattumaa, että
tiettyjen sukujen
piiristä on tullut
liittoon luottamus
henkilöitä?
HEIKKI HALILA

siviilioikeuden professori, Helsingin yliopisto
heikki.halila@helsinki.fi
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A R K I PÄ I VÄ
Tutustumme juristien arkeen
ja erilaisiin työpaikkoihin.

TANSSIN
RIEMUA
TAHDIKKAASSA
TYÖRYTMISSÄ
Maineikkaan tanssiopiston
pyörittämisessä täytyy tietää
paljon ja olla valmis tekemään
kaikkea. Oikeustieteellisen opeilla
kehkeytyy hyvä rehtori – ja
taitava tanssinopettaja.
Teksti VESA VAINIO | Kuvat VILLE RINNE

L

ukujärjestys on kuin suuri värikäs tilkkutäkki,
ja sitä noudattavat sadat liikkuvaiset tanssioppilaat. Siinä ovat lähtökohdat kudokselle,
jonka naruja Merja Snellman pitelee käsissään nyt toista vuotta. Aiempi Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen rehtori on nyt henkisessä kodissaan Vantaan tanssiopiston rehtorina.
– Tämä on valtavan hieno koulu, ja sovin tänne hirveän hyvin. Tässä työssä kietoutuu yhteen monta lankaa, jotka riippuivat aiemmin irrallisina.
Näin kursii kokoon oman elämänsä käänteitä Snellman, joka on osoittanut, että juristin lähtökohdilla avau-
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Vaiherikkaan uran
vaeltanut Merja Snellman
on kiitollinen juridiikka
taustalleen. Kun hän
tanssahteli henkiseen
kotiin ja rakkaaseen työ
yhteisöön, moni matkan
varrella tapahtunut asia
on nivoutunut sujuvasti
yhteen.

tuvat todella monet ovet. Vantaalla hän pyörähtelee
tanssijoiden joukossa lähinnä omaksi ilokseen, sillä
hänen arkinen aherruksensa tähtää pitämään pyörät
pyörimässä ja tanssijat liikkeessä.
– Toiminnan suunnittelua, henkilöstöhallintoa,
markkinointia, viestintää, yllättävien tapahtumien hallintaa ja monta muuta. Tässä työssä täytyy tietää paljon kaikesta ja olla valmis tekemään ihan mitä vaan.

Hallittavana monta alaa

PYÖRÄILYKENGÄT
Työmatkapyöräily on tanssimisen jälkeen parasta, mihin
olen ryhtynyt. 11 kilometriä
suuntaansa läpi vuoden on
hyväksi mielelle ja kropalle.
KIILTONAHKA
PUUKENGÄT
Ovat lähtöisin jo eduskuntaavustajan työstä. Kuuluvat
tanssiopistossa asuun kuin
asuun ja viestivät, kun
rehtori on liikkeellä.
VILLASUKAT
Sujahtavat poikkeuksetta
matkaulaukkuun, suuntautuu reissu sitten kuinka
kuumaan maahan tahansa.
Jalkojen on hyvä olla aina
lämpimässä.
TANGOKENGÄT
Argentiinalainen tango on
itsessään se upea juttu,
johon kuuluvat omanlaiset
kengät. Yksillä hyvillä pärjää
mainiosti.

Noin 800 oppilaan ja reilun 20 opettajan kouluelämälle
tyypillistä lukuvuosi- ja kausitoimintaa ohjailee 4,5
henkilön organisaatio. Se tietää jokaiselle heistä vaihtelevia ja moninaisia tehtäviä, sillä niin it-tuki, graafinen suunnittelija kuin moni muu apukäsi loistavat
poissaolollaan.
– Kun pitää tehdä lomake tai päivittää verkkosivuja,
teen itse. Vähillä rahoilla tulee saada paljon aikaan ja
taipua moneen.
Rehtorin työ sisältää henkilöjohtamista: työsuhteessa on 25 ihmistä, joiden sopimukset ja työtehtävät
vaativat paljon läheistä esimiestyötä. Uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen tanssiopiston saleihin on paraikaa käsillä. Lukujärjestyksen laatiminen
eli mitä, missä, milloin ja kenen opetuksessa on oma
omanlaisensa savotta.
Kun listaan lisää sisäistä ja ulkoista viestintää, suhdetoimintaa ja liudan yksittäisiä eteen astuvia asioita,
alkaa rehtorin toimenkuva hahmottua. Vaikka kyseessä
on yleishyödyllinen yhdistys, toimii Vantaan tanssiopisto liikeyrityksen lailla kaupallisten toimijoiden rinnalla oppilaista kilpaillen.
– Opiston asemasta ja maineesta tulee huolehtia
joka hetki. Täältä on tullut paljon tanssin ammattilaisia, ja tulee vastakin. Moni opettajistamme on oman
opiston kasvatteja.
Snellman ei valita työn paljoutta. Kun saa tehdä töitä
rakkaassa työyhteisössä, energiaa riittää.

Juridiikasta tukea elämänvalintoihin

Kangasalla kasvanut Snellman sai koulusta hyvät paperit ja haaveili liikunnanopettajan työstä. Opinto-ohjaaja
suositteli hänelle juridiikkaa, koska se tarjosi paljon
vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Nuori tyttö suuntasi opintoihin oikeustieteelliseen Helsinkiin, mikä oli myös vanhempien mieleen.
– Oikeudenmukaisuus on minulle iso arvo, vaikka
itse koulutuksella olikin harmillisen vähän tekemistä
oikeudenmukaisuuden kanssa.
Oikeushistoria kiinnosti Snellmania suuresti, ja hän
aloitteli lisensiaattityötä tekemällä tilaustutkimuksen
LAKIMIESUUTISET 4/2019

43

A R K I PÄ I VÄ // M e r j a S n e l l m a n

– Tykkään tehdä paljon erilaisia asioita, mutta pakka
rupesi leviämään. Niinpä piti tehdä valintoja, ja työ
tanssiopistossa oli oikea vastaus.

Merja Snellman
MIKÄ TYÖSSÄ MOTIVOI?

Haluan olla mahdollistaja
ja elää mukana lasten,
nuorten ja aikuisten maa
ilmassa tanssin kautta.
Tanssi tekee älyttömän
hyvää monella tapaa.
Aktiivisesta harrastuksesta
kehittyi minulle jo nuorena
rakas ja läheinen työ. Olen
saanut pitää urani aikana
käsissäni montaa lankaa,
jotka nyt kietoutuvat sopi
vasti yhteen.
MITÄ TYÖSI
MERKITSEE MUILLE?

Tanssiopiston rehtorin työkenttä on laaja ja monipuolinen. Merja Snellman naputtelee lukujärjestykset,
päivittää verkkosivut, hoitaa henkilöstöasiat, markkinoi,
viestii, sukkuloi ja huolehtii joka hetki perinteikkään
opiston maineesta.

Mikkelin lääninvankilan historiasta. Mieli halusi kuitenkin jotakin muuta. Tanssiharrastuksensa myötä
Snellman suuntasi Turkuun, missä hän aloitti tanssinopettajakoulutuksen.
– Ajattelin mennä vain vuodeksi. 1990-luvun alun
lamassa en nähnyt juristina selvää suuntaa itselleni.
Sitä oli niin nuori silloin, enkä tiennyt, mitä teen elämässäni.
Snellman oli tuolloin 28-vuotias ja kurssinsa vanhin. Hän valitsi tanssin askeleet, viihtyi neljä vuotta ja
suuntasi tanssinopettajana Kansallisoopperan balettikouluun opetusharjoittelijaksi. Toisen asteen koulutuksen rahoitus, muutosprosessin hoito ja eteneminen uralla rehtoriksi asti tarvitsivat tuekseen juridiikan
osaamista. Toimistoon hän ei kuitenkaan halunnut
jäädä pysyvästi.
Snellmanin veri veti tanssiin, opetukseen ja koreografiaan. Pilatesohjaus, kehonhuoltotekniikat, teatterikorkeakoulu, taideosuuskunta ja kaksi vuotta hyvän
ystävän Tuija Braxin eduskunta-avustajana toivat
sisältöä freelancerin päiviin. Perheeseen syntyneet
kaksi lasta olivat totta kai huomion keskipisteenä.
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Lasten ja nuorten tanssi
harrastuksen suosio kestää.
Vastaan siitä, että 800
oppilasta saa suunnitelman
mukaista opetusta joka
tunti. Annan omalla tanssi
osaamisellani tuen opetuk
sesta vastaaville ammatti
laisille. Varmistan, että
maineikas koulu kilpailee
laadukkaalla toiminnalla
harrastajien ajasta menes
tyksekkäästi.

MITEN TYÖ
SOPII JURISTILLE?

Kaltaiselleni karuselli
päälle oikis oli äärettö
män hyvä koulu. Se on
opettanut minua ajattele
maan loogisesti, keskitty
mään hankaliin asioihin ja
luottamaan sinnikkääseen
työntekoon. Valtionapua
saavassa laitoksessa juridii
kan tuntemisesta on hyötyä
henkilöstöhallinnossa, esi
miestehtävissä ja suhteissa
opetushallintoon. Koulutus
on tehnyt minusta monella
tapaa osaavan ammatti
laisen.

Raatikon tanssikoulun jäljissä

Ennen Snellmania Vantaan tanssiopistoa luotsasi 30
vuoden ajan legendaarinen Aarne Mäntylä. Kun hän
siirtyi eläkkeelle syksyllä 2018, useat henkilöt vihjasivat Snellmanille paikasta. Snellman itse empi aikansa,
kunnes päätti hakea ja tuli valituksi.
Baletti, nykytanssi, street dance, jazz- ja showjazz
sekä afro, akrobatia ja jooga ovat esimerkkejä opiston
laajasta ohjelmistosta. Esiintymiseen keskittynyt opetusteatteri Rikka tuli toimintaan mukaan vuonna 1985,
jolloin opisto tunnettiin nimellä Raatikon tanssikoulu.
– Näitä upeita perinteitä saan nyt osaltani jatkaa.
Siitä iso kiitos menee juridiikkataustalleni, joka on tarjonnut minulle vaiherikkaan uran ja tehnyt minusta
paremman tanssiopettajan.
Tiivistää Snellman, henkeen ja vereen nykytanssija, joka on viime aikoina hurahtanut argentiinalaiseen tangoon. •

Oikeuden
mukaisuus on
minulle iso
arvo.

PULMA&RATKAISU

Palsta
kertoo, m
ite
Lakimiesl n
iitto
auttaa jä
seniään.

KILPAILUKIELTOEHTO HÄMMÄSTYTTI
Jäsen sai tukea Lakimiesliiton työsuhdeneuvonnasta,
kun työsopimuksessa oli ehto kilpailukiellosta.

Työsopimusten
tarkistaminen
on liitossa
arkipäivää.

Pulma: Lakimiesliiton jäsen oli tekemässä uutta työsopimusta, mutta oli

epävarma työsopimusluonnoksessa olevan kilpailukieltoehdon sisällöstä ja
lainmukaisuudesta.

Teksti MIA PAJU | Kuvitus ISTOCK

Ratkaisu

J

äsen otti yhteyttä Lakimies
liiton työsuhdeneuvontaan
ja tiedusteli, onko ehto tavan
omainen. Työsuhdeneuvon
nan lakimies Minna Rahja luki
työsopimuksen läpi. Työsopimusten
tarkistaminen on liitossa arkipäivää
ja yksi työsuhdeneuvonnan merkit
tävimmistä osaalueista.
Työsopimusluonnoksen mukaan
jäsenellä ei olisi oikeutta ryhtyä
työnantajan kanssa kilpailevan
toiminnan harjoittamiseen kuuden
kuukauden aikana työsuhteen päät
tymisestä. Sopimus sisälsi myös
ehdon kuuden kuukauden palkkaa
vastaavasta sopimussakosta.
Rahja kertoi, että kilpailukielloista

900

Lakimiesliiton työ ja
virkasuhdesuhdeneu
vonta on saanut kuluvan
vuoden 2019 aikana
noin 900 yhteydenottoa
erilaisissa työlainsäädän
töön liittyvissä tilanteissa,
kuten työsopimuksen
laatimisessa, työpaikan
vaihdokseen liittyvissä
kysymyksissä, irtisano
misen uhatessa, perhe
poliittisissa vapaissa tai
vuosilomiin liittyvissä
asioissa.

sopiminen on viime vuosina yleisty
nyt voimakkaasti. Työsopimuslain
mukaan kilpailukieltosopimus voi
daan tehdä vain työnantajan toimin
taan tai työsuhteeseen liittyvästä
erityisen painavasta syystä. Kilpai
lukiellon yksinomaisena tarkoituk
sena ei siten saa olla terveen kilpai
lun rajoittaminen.
Erityistä painavuutta arvioitaessa
huomioidaan työnantajan toiminnan
laatu ja sellainen suojan tarve, joka
johtuu liikesalaisuuden säilyttämi
sestä tai työnantajan työntekijälle
järjestämästä erityiskoulutuksesta.
Arvioinnissa huomioidaan myös
työntekijän asema ja tehtävät.
Se, että työntekijä tekee asian
tuntijatyötä, ei itsessään riitä sopi
muksen perusteeksi. Kilpailukielto

sopimus on kokonaisuudessaan
mitätön, mikäli sen perusteena ei
ole lain edellyttämää syytä. Rahja
tiedusteli jäseneltä tarkemmin
hänen uuden työnsä sisällöstä ja
asemasta työnantajayhtiössä.
Neuvonnan kohteena olevassa
tapauksessa kilpailukielto näytti
olevan mahdollinen, mutta Rahja
neuvoi kuitenkin keskustelemaan
työnantajan kanssa kilpailukieltoso
pimuksen perusteista. Rahja muis
tutti, että allekirjoittamisen myötä
työntekijä on tehnyt sopimuksen
kilpailukiellosta, jonka pätevyys rat
kaistaan viime kädessä tuomioistui
messa. Työntekijä ottaa siten riskin
sopimuksen vaikutuksista työllisty
mismahdollisuuksiinsa jatkossa.
Kilpailukieltosopimus voidaan lain
mukaan sopia korkeintaan kuuden
kuukauden ajaksi ja sopimussakko
saa määrältään vastata enintään
työsuhteen päättymistä edeltäneen
kuuden kuukauden palkkaa. Rahjan
mukaan työnantajan kanssa on
kuitenkin hyvä neuvotella kiellon
lyhyemmästä kestosta. •

Kun tarvitset apua
Kaipaatko neuvoja työelämä
kysymyksissä? Haluatko
täydentää osaamistasi tai
parantaa verkostojasi?
Tarvitsetko sparrausta?
Katso, miten liittosi voi auttaa:
www.lakimiesliitto.fi
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GDPR on
edelleen
monelle vieras
Organisaatiot noudattavat uutta tietosuoja-asetusta vaihtelevasti. Monissa
Euroopan maissa yrityksille on annettu laiminlyönneistä tuntuvia sakkoja.
Suomen tietosuojavaltuutetun linja on ollut maltillisempi.
Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus ISTOCK

E

U:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR velvoittaa kaikkia organisaatioita, jotka ylläpitävät ja käsittelevät henkilötietoja. EU:n
sisäisen säätelyn lisäksi asetus koskee toimijoita, jotka tallentavat tai muuten käsittelevät EU-kansalaisten henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on
vahvistaa EU:ssa asuvien kansalaisten oikeuksia omiin
henkilötietoihinsa, ja se myös helpottaa yritysten liiketoimintaa yhtenäistämällä EU-maiden sääntelyä.
Advisory Senior Manager Päivi Indola on työnsä
puolesta seurannut suomalaisten organisaatioiden valmistautumista tietosuoja-asetuksen mukaiseen toimintaan. Konsulttiyritys KPMG:n kyberturvapalveluissa
tietosuojatiimiä vetävän Indolan mukaan yritysten toimintatavoissa ja valmiuksissa on suuria eroja. Esimerkiksi vastuu tietosuoja-asioista on voitu ulkoistaa tai
antaa oman lakiosaston, tietohallinnon tai Compliancetiimin hoidettavaksi. Harmillisen monissa yrityksissä
tietosuojasta ei vastaa kunnolla kukaan.
– Lukuisilla organisaatioilla, toimialasta tai yrityskoosta riippumatta, olisi enemmän tai vähemmän
parannettavaa. Monelle yritykselle on yllätys, että tietosuoja-asetus koskee asiakasrekisterien ohella kaikkia
yrityksen sidosryhmärekistereitä. Osa organisaatioista
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ei ole edes kuullut tietosuoja-asetuksesta ja toisissa
asian hoitamiseen ei haluta satsata resursseja, Indola
kertoo.
Indolan mielestä pisimmällä tietosuojakysymyksissä ovat suurten tietomäärien käsittelyyn ja Compliance-prosesseihin tottuneet organisaatiot, joiden
asiakaskunta koostuu lähinnä kuluttajista. Oleellisinta
kuitenkin on, että organisaation johto on sitoutunut
tietosuojatyöhön.
Erityisesti pörssiyritykset ovat vahvoilla. Ne ovat tottuneet jatkuvaan itsekontrolliin ja läpinäkyvään tiedottamiseen. Monet pörssiyhtiöt ovat jopa teettäneet tietosuojaprosessilleen ulkopuolisen auditoinnin.
– Ei riitä, että organisaation sisäinen prosessi on
kunnossa. On myös varmistettava sopimuksin, että
yhteistyökumppanien, kuten tietojärjestelmätoimittajien ja turvallisuuspalveluyritysten, tietosuoja on kunnossa, Indola sanoo.

Kompurointia tiedon elinkaaressa

Indolan mukaan tietosuoja-asetuksen noudattamisen
kannalta keskeisessä roolissa on tiedon elinkaaren hallinta eli miten tietoja kerätään, tallennetaan, käytetään
ja hävitetään. Monet organisaatiot kompastelevat erityisesti tietojen hävityksessä.
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– Yritykset hamstraavat usein tietoa turhaan. Tietosuoja-asetus kuitenkin edellyttää, että datan keräämiselle ja säilyttämiselle on hyväksyttävä syy. Tiedot
on hävitettävä, kun niitä ei enää tarvita, Indola sanoo.
Oman haasteensa tietosuojaan tuovat yksittäisten
työntekijöiden omaan käyttöönsä tekemät rekisterit.
Esimerkiksi esimiehet voivat kopioida yrityksen virallisista rekistereistä henkilötietoja ja muodostaa niistä
omia tiedostoja vaikkapa rekrytoinnin tai palkitsemisen tueksi. Monesti näitä ei edes mielletä rekistereiksi.
– Kun rekisterin tietoaines pysyy organisaation virallisen järjestelmän sisällä, sen oikeellinen käsittely on
automatisoitavissa. Syntyy tietosuojariski, kun rekisterin osia siirretään erillisiin tiedostoihin. Jos tällaisia
käytetään, niiden käyttö pitäisi organisaatiossa ohjeistaa tarkasti.
Toisena tietosuojan kompastuskivenä Indola näkee
todellisten henkilötietojen käyttämisen IT-järjestelmien
testauksessa. Kun tieto on tunnistettavissa ja asiakkaaseen liitettävissä, testijärjestelmää tulisi käsitellä henkilörekisterien tavoin. Näin tapahtuu harvoin.
– Henkilötietoja pääsevät katselemaan esimerkiksi
yrityksen IT-kumppanin työntekijät, joilla ei pitäisi
olla niihin pääsyä. Tuotantodatan käyttö tällaisiin tarkoituksiin on lähtökohtaisesti kiellettyä, jos sille ei ole
erityistä käsittelyperustetta. Testidatan henkilötiedot
tulisikin lähtökohtaisesti anonymisoida. Siitä toki syntyy lisäkuluja.

Ontuvaa tiedottamista

Indola näkee puutteita reilu vuosi sitten voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen tiedottamisessa. Keväällä
2018 GDPR:stä viestittiin runsaasti. Tiedotustyö loppui kuitenkin kuin seinään asetuksen soveltamisen
alkaessa. Tämä herätti kummastusta GDPR:n eteen
uurastaneissa organisaatioissa. Monille tuli tunne,
että tietosuojatyön aikataulua oli mahdollista väljentää.
Indola uskoo, että keskeinen syy mediahiljaisuuteen oli kansallisen tietosuojalain viivästyminen. Lain
piti tulla voimaan samanaikaisesti asetuksen kanssa,
mutta se otettiin käyttöön vasta tämän vuoden alussa.
– Kansallisessa laissa määrätään muun muassa tietosuojavaltuutetun toiminnasta. Ennen vuodenvaihdetta valtuutetulla ei käytännössä ollut vielä tietosuojaasetuksen mukaista toimivaltaa ja valvontaoikeutta.
Tietosuojavaltuutetun toimisto käsitteli kyllä tietovuotoja ja henkilötietojen loukkauksia koskevia ilmoituksia,
mutta toiminta tapahtui kulisseissa. Julkinen tiedottaminen vilkastui vasta vuodenvaihteessa, Indola sanoo.
Suomen tietosuojavaltuutettu voi rangaista rekisteriä
pitävää yritystä tietosuojarikkomuksesta jopa 20 miljoo48
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Esimerkiksi esimiehet
voivat kopioida yrityksen
rekistereistä henkilötietoja
ja muodostaa niistä omia
tiedostoja. Monesti näitä ei
edes mielletä rekistereiksi,
vaikka pitäisi.

Harmillisen monissa
yrityksissä tietosuojasta
ei vastaa kunnolla kukaan.
nan euron sakkorangaistuksella. Julkisen sektorin orga
nisaatiolle sakkorangaistusta ei voi antaa. Tietosuojaval
tuutettu Reijo Aarnio on kuitenkin aiemmin todennut,
että sakkoihin turvaudutaan vain ääritilanteissa. Ensi
sijaisesti tietosuojaa pyritään parantamaan neuvonnan
keinoin ja tarvittaessa huomautuksin.
Suomessa sakkoa ei toistaiseksi olekaan otettu käyt
töön. Eräälle suomalaiselle pikavippifirmalle tietosuoja
valtuutettu on kuitenkin antanut muistutuksen puut
teellisesta tietosuojaselosteesta.
– Muissa EU ja ETAmaissa tilanne on toinen.
Ääriesimerkkinä voidaan pitää IsoaBritanniaa, jossa
ICO (Information Comission Bureau) on harkinnut
British Airwaysille 183 miljoonan punnan sakon anta
mista henkilötietojen leväperäisestä käsittelystä ja Mar
riothotelliketjulle 99 miljoonan punnan sakkoa vierai
lukäyntitietojen huonosta tietoturvasta. Yritykset voivat
antaa vielä vastineensa ennen sakkojen toimeenpanoa.
Uusi tietosuojaasetus on selkiyttänyt yritysten toi
mintakenttää, mutta tietosuojan haasteena ovat edel
leen monisyiset digiympäristöt ja rekisterit, joita erilai
set sähköiset palvelut keräävät netin käyttäjistä.
– Yksilöitävissä oleva IPosoite on epäsuora henkilö
tieto, joka kuuluu tietosuojan piiriin. Tästä on kuitenkin
erilaisia näkemyksiä, ja yritysten käytännöt ovat aika
villejä. On esimerkiksi vaikeaa tietää, millaisia rekis
teritietoja ja minkälaiseen käyttöön organisaatioiden
nettisivuille asennetut analytiikkaohjelmat keräävät ja
mihin tiedot lopulta päätyvät. Entä miten eri lähteistä
kerättyä tietoa yhdistellään ja kerätään erilaisiin tieto
pankkeihin? EU:ssa valmisteilla olevan ePrivacy ase
tuksen toivotaan tuovan asiaan selvyyttä.

Tietosuoja vaatii jatkuvaa kehittämistä

Indola muistuttaa, että GDPR:ää koskevaa työtä ei tule
pitää projektiluontoisena. Ei riitä, että organisaatiolle
luodaan tietosuojaasetuksen vaatimukset täyttävä pro
sessi. Prosessi on saatava linkitettyä oleelliseksi osaksi
yrityksen arkea.
– Tietosuojakysymyksiä on nostettava organisaa
tiossa säännöllisesti esiin, tietosuojavaltuutetun päivit

LISÄÄ AIHEESTA
EU:n yleisestä tietosuojaasetuksesta ja kansallisesta tietosuojalaista löytyy
hyvin perustietoa. Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin
on julkaistu Suomen tietosuojavaltuutetun toimiston
verkkosivuilla. Hyviä ja luotettavia lähteitä ovat myös
Ison-Britannian, Ranskan,
Irlannin ja Luxemburgin
tietosuojaviranomaisten
verkkosivut.
Kirjallisuutta
Päivi Korpisaari, Olli Pitkänen, Eija Warma-Lehtinen:
Uusi tietosuojalainsäädäntö
(AlmaTalent 2018)
Mikko Nyyssölä: Yksityisyyden suoja työsuhteessa
(AlmaTalent 2018)
Riku Neuvonen: Viestintäja informaatio-oikeuden
perusteet 2. uudistettu
painos (Kauppakamari 2019)
Elina Koivumäki, Petteri
Häkkänen: Markkinointijuridiikka (Kauppakamari 2018)

tyviä ohjeistuksia on seurattava ja sisäisiä käytäntöjä
kehitettävä. Monilla organisaatioilla onkin käytössä tie
tosuojan vuosikello, joka rytmittää prosessia ja varmis
taa, että oleelliset toimenpiteet tulevat vuoden aikana
tehdyiksi. On oleellisen tärkeää, että tietosuojasta vas
taavilla henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus allo
koida työaikaansa näiden asioiden hoitoon ja myös
mahdollisuus osallistaa muita työntekijöitä tehtävien
hoitamiseen, Indola sanoo. •

Tietosuoja-asetus
toi suuren vastuun
rekisterinpitäjälle
• GDPR:ää (General Data Protection
Regulation) alettiin soveltaa 25.5.2018.
GDPR korvasi vuonna 1995 annetun
tietosuojadirektiivin.
• Henkilörekisterin omistaja eli rekisterin
pitäjä on vastuussa datan tietoturvallisesta
käsittelystä, vaikka käsittely tapahtuisi
oman organisaation ulkopuolella.
• Rekisterinpitäjällä on oltava oikeudellinen
peruste henkilötietojen keräämiseen ja
käsittelyyn. Tietosuojaasetuksen mukai
nen toiminta on osoitettava huolellisesti
tehdyllä dokumentaatiolla.
• Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada
itseään koskevat tiedot käyttöönsä. Rekis
terinpitäjän on toimitettava ne uudelleen
käytettävässä muodossa.
• Rekisterinpitäjä voi saada tietosuojarikko
muksesta huomautuksen tai merkittävän
sakon.
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MAINOS

Kuva: Satu Järveläinen

ajankohtaiset 4•2019

Washingtonissa suurlähetystön kulttuuritiimiä
vetävä Suvi Järvelä-Hagström:

Diplomaattina
saa vaihtaa
tehtäviä ja
oppia koko
ajan uutta

ONKO SINULLA JUTTUIDEA
JURISTIKIRJEESEEN?
Nimitysuutiset ja muut juttuaiheet voit ilmoittaa Juristikirjeen toimitukselle:
juristikirje@almamedia.fi
SEURAA, MITÄ ALALLA TAPAHTUU

Tutustu myös päivittäin lähetettävään,
räätälöitävään Juridiikan ja talouden
uutiskirjeeseen – pro.almatalent.fi
Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

MAINOS

Tapahtumat
29.10.

LOMAASUNNOT

HR-ALAN
ASIANTUNTIJAKLUBI

Tiistaina 29.10. klo 16.30– 19.00 Lakimies
liiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 B, 3. krs,
00120 Helsinki.

Katso
kaikki tapahtumat
ja lisätiedot:
lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

27.9.–14.11.
JUHLAVUODEN
ALUETAPAHTUMAT

Juhlavuoden Lakimiesillat:
Turku
Kajaani
Jyväskylä
Seinäjoki
Kouvola
Oulu
Mikkeli

pe 27.9.
to 24.10.
ke 30.10.
ma 4.11.
ke 6.11.
ma 11.11.
to 14.11

Oletko HRalalla työskentelevä juristi ja kai
paat työsi tueksi kollegoidesi verkostoa?
Lakimiesliitto aloittaa uuden asiantuntija
klubitoiminnan eri aloilla työskenteleville
lakimiehille. Asiantuntijaklubin tavoitteena
on toimia matalan kynnyksen keskustelufoo
rumina, ammatillisen kehittymisen tukena
sekä asiantuntijoiden kohtaamispaikkana.
Tilaisuuden aiheena on häirintä, epäasial
linen kohtelu ja työssä kuormittuminen.
Alustajana on EteläSuomen aluehallinto
viraston ylitarkastaja Jenny Rintala.
Ilmoittautumiset 21.10.2019 mennessä:
lakimiesliitto.fi/tapahtumat.
Lisätiedot: minna.rahja@lakimiesliitto.fi

12.11.

LAKIMIESLIITON SENIOREIDEN
LOUNASTILAISUUS

11.10.

LAKIMIESPÄIVÄ
MESSUKESKUS, HELSINKI

Lue lisää tapahtumasta tämän lehden
sivuilta 2-3. lakimiespaiva.fi

Tiistaina 12.11.2019 klo 12.00 Ostrobotnian
Juhlahuoneisto, Museokatu 10, 2 krs. Helsinki.
Aihe: ”Oikeuspolitiikan ja oikeusministeriön
ajankohtaisia asioita”, kansliapäällikkö
Pekka Timonen.
Ruokailun maksavat osallistujat. Päivän keitto,
lämminruoka ja kahvi sekä juomat 28 euroa.
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava
erityisruokavaliosta.
Ilmoittautumiset ma 4.11.2019 mennessä:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat tai
puhelimitse Lakimiesliiton vaihteeseen
09 8561 0300.
Lisätiedot: olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Vapaita viikkoja
Lakimiesliiton
loma-asunnoissa!
Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja
Leviltä, Rukalta ja Vierumäeltä edulliseen jäsenhintaan.
Vuokriin sisältyy:
Levi ja Ruka/lasketteluliput 2 kpl
Vierumäki/golfpelioikeuksia
Katso loma-asuntojen vapaat
ajankohdat ja hakuohjeet kevään
2020 mökkiarvontaan nettisivuilta
osoitteessa lakimiesliitto.fi >
palvelut ja edut > lomamökit
Lisätietoja ja varaukset:
puh. 09 8561 0315 ja
lomamokit@lakimiesliitto.fi

Katso kaikki lomaasunnot verkosta!
LAKIMIESUUTISET 4/2019

51

SVENSKA SIDOR

Och samma
på svenska
Diskussionen om brister i undervisningen på svenska i juridik vid Helsingfors
universitet har varit något av en favorit i repris redan i flera decennier.
Problemet är att inte hela undervisningen sker på svenska och framför allt
att en del av studiematerialet finns enbart på finska.
Text BO INGVES | Bild ISTOCK

S

tuderandeombudsman Veli-Matti
Tikkanen vid Juristförbundet betonar vikten av svenskspråkiga jurister i Finland, så att landets medborgare oberoende av språktillhörighet
behandlas jämlikt i juridiska frågor.
– Rättsskyddet och kundservicen i samhället
är den grundläggande orsaken till att utbildning
ges på svenska. Juridik är en komplex sak, men
många onödiga svårigheter kan undvikas om det
finns jurister och domare som förutom att de kan
svenska även studerat på det språket, säger han.
Tikkanen ser det som ett problem att det inte
finns tillräckligt med personal på universitetet
som kan dra helt svenskspråkiga kurser.
– Det här visar att det skulle behövas större
resurser i undervisningen, säger han.

Vissa läroböcker endast på finska

Juristklubben Codex ordförande Claes Backström anser att ett grundläggande problem med
juriststudierna på svenska är att antalet kurser
på svenska varierar från år till år.
– Lärare som tar studieledigt eller flyttar till
den privata sektorn för gott kan ge stora konsekvenser för undervisningen på svenska. Till hösten är lärarsituationen i alla fall bättre än under
de senaste åren, säger han.
52
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Fast alla svenskspråkiga studenter har rätt att
skriva tentamen på svenska är det enligt Backström inte alls sagt att det är ett reellt alternativ.
– För till exempel studenter från Åland och
andra svenskbygder kan det vara en katastrof
om de inte lär sig termerna på sitt modersmål.
Tyvärr är det på vissa kurser en realitet att läroböckerna inte överhuvudtaget finns på svenska,
säger han.
Backström konstaterar att bristen på svenskspråkig litteratur varierar beroende på ämne.
Inom exempelvis avtalsrätt är läget ganska bra
för där kan man läsa litteratur från Sverige som
har en liknande lagstiftning. Inom bland annat
skatterätt är det enligt honom däremot skriande
brist på svenskspråkig litteratur.
– Om det inte finns kurslitteratur för en viss
kurs tar jag den faktiskt hellre på finska. Problemet är då att jag inte lär mig alla termer på
svenska, men det är lättare att tentera. Det här
är ett verkligt problem eftersom nationell rätt är
en viktig del av examen, säger han.

Small talk räcker inte

Problemet med den i vissa fall bristfälliga
svenskspråkiga juristutbildningen är enligt
Backström att det förutsätts att en jurist ska
kunna mera än bara småprata på svenska.

Det är på vissa
kurser en realitet
att läroböckerna
inte finns på svenska.
– Jag vet med mig själv att jag inte kan
närmelsevis alla termer på svenska eftersom
det varit så många finska inslag i undervisningen, säger Backström.
Han var inte i början av studierna så medveten om språkproblematiken eftersom det
i inledningsskedet fanns många kurser på
svenska.
– Sedan började det smyga in allt flera
finskspråkiga kurser. Fast jag är helt tvåspråkig kändes det tungt eftersom jag gick
gymnasiet på svenska och är van vid att läsa
vetenskapliga texter på svenska. Införandet
av systemet med smågrupper 2017, i vilka studenterna tillämpar vad de lärt sig, ledde till
stora förändringar i form av mera obligatorisk
närvaro. Det innebar samtidigt ännu större
krav på att det ska finnas tillräckligt med
svenskspråkiga lärare, säger Backström. •

Tvåspråkig rättsnotarieexamen
OM man tar en rättsnotariatexamen
som tvåspråkig examen innebär det
att minst 60 poäng av 180 tagits på
det andra inhemska språket.
– Det intressanta är att man som
svenskspråkig student nästan auto
matiskt kommer upp till det. På grund
av bristen på litteratur är det däremot
få finskspråkiga som tar tvåspråkig
examen. Det här skulle vara viktigt
att korrigera med tanke på tvåspråkig
heten, säger Claes Backström, ord
förande för juristklubben Codex.
Ett grundläggande problem gäl
lande språket är enligt honom att
det finns så få jurister i Finland som
kan producera böcker på svenska.
– På Codex är vi väldigt tacksamma
för den insats Juridiska föreningen
i Finland gjort för att översätta
i synnerhet läroböcker från finska
till svenska.

Föreningen har med stöd av
bland annat Svenska kulturfonden
och Stiftelsen för Åbo Akademi gett
ut flera böcker i publikationsserien
Fiducia.
Följande översatta verk
har utgetts:
• Olli Norros: Obligationsrätt
• Heikki Kulla: Förvaltnings
förfarandets grunder
• Pauli Ståhlberg och Juha Karhu:
Finsk skadeståndsrätt
• Urpo Kangas: Familje och
kvarlåtenskapsrättens grunder
• Antero Jyränki – Jaakko Husa:
Konstitutionell rätt
• Jukka Mähönen – Seppo Villa:
Aktiebolag I – Allmänna läror
• Jussi Tapani – Matti Tolvanen:
Straffrättens ansvarslära
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– Julkinen mielikuva massiivisesta ja kafkamaisesta EU-kaaoksesta on väärä. Tämä on järjellä täydellisesti
ymmärrettävää hommaa, Mikko Huttunen täräyttää.

Koripallokentiltä
kansainvälisiin
oikeussaleihin
Teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

M

ikko Huttusella on ekstreemi karriääri.
Hän työskentelee EU-komission rautaisessa nyrkissä, sen asianajoyksikössä.
Muuan EU-koneiston läpikotaisin
tunteva nestori luonnehtii miestä: ”Hoitanut erittäin
vaativia tehtäviä – kuten ilmailua, satelliitteja ja kauppapolitiikkaa. Oli muutaman vuoden Genevessä EU:n
WTO-edustustossa. Etevä juristi, ottaa asiat vakavasti.
Mutta löytyy sieltä kyllä vähän huumoriakin.”
Kaikki alkoi koripallosta.
Pykälöikäämme.

1. luku

Juristiksi ajautumisesta

1 §. Lapsuuden unelma. Ammattikoripalloilija.
2 §. Valaistuminen - miksi juuri juristiksi?
Tajusin lopulta, että 1980–1990-luvun Suomessa ei koripalloa pelaamalla elä. Paha loukkaantuminen helpotti
myös ammatinvalinnassa. Lukion historian ja yhteis-
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kuntaopin opettaja oli jo aikoinaan saanut minut kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista ja ymmärtämään juristin ammatin monipuolisuuden.
3 §. Miksi EU-juristiksi? EU-juristiksi tulin aika sattumalta. Lähdin tekemään ammattiurheilijoiden
vapaata liikkuvuutta koskettelevaa väitöskirjaani Italian Firenzessä sijaitsevaan Euroopan yliopistoinstituuttiin jo ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Olen yhä – yli
neljännesvuosisadan jälkeenkin – sillä samalla matkalla, jonka piti kestää enintään kolme neljä vuotta.

2. luku

Suomen lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Uudistettu oikeudenkäymiskaari on
hieno. Törmäsin siihen äskettäin yhden unionin tuomioistuimessa käsitellyn ennakkoratkaisupyynnön
yhteydessä.
2 §. Kamala laki. Laki, josta näkee, että ministeriön
taitavimpienkin lainvalmistelijoiden on ollut pakko

EU-koneisto on
hurjasti mainettaan
parempi.

3. luku

EU-lainsäädännöstä

4. luku

Lakimiehistä eliölajina

1 §. Taitava juristi. Taitavalla juristilla on mielikuvitusta. Hän pystyy näkemään metsän puilta ja periaatteet pykälien takana. Hän uskaltaa kääntää tuolin välillä
ylösalaisin ymmärtääkseen kokonaisuuksia ja nähdäkseen tilanteet myös uusista näkökulmista.
2 §. Tomppeli juristi. Taitavan juristin vastakohta. Jää
jumiin tarpeettomiin yksityiskohtiin.

5. luku

EU-byrokratiasta yleisesti

1 §. Ilon aihe. EU-koneisto on hurjasti mainettaan
parempi.
2 §. Murheen aihe. Vääristynyt julkinen kuva massiivisesta ja kafkamaisesta kaaoksesta.

6. luku

EU-komiossiosta erityisesti

1 §. Antoisinta. Äärettömän pätevät ja motivoituneet
kollegat.
2 §. Ankeinta. Poliittisista aikatauluista johtuva krooninen aikapula.

7. luku

EU:n asianajojuristin työstä

1 §. Hauskinta. Monipuolinen työ, jossa saa perehtyä
useisiin eri oikeudenaloihin konkreettisten oikeusjuttujen kautta. Muistelen nyt jo lämmöllä erästä maatalous-

8. luku

EU:n tulevaisuudesta

1 §. Lyhyt sihti. Sisäisen koheesion lisääminen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen EU:n sisällä on
iso urakka.
2 §. Pitkä sihti. EU edesauttaa omalla esimerkillään
monenkeskisen lakiin ja oikeuteen perustuvan maailmanjärjestyksen ylläpitämistä. Valtioiden väliset erimielisyydet on ratkaistava rauhanomaisesti kansainvälisten järjestöjen puitteissa.

tinkiä laadusta kiireen ja hätäisen poliittisen ohjauksen vuoksi.

1 §. Kiehtovinta. Yleisten oikeudellisten periaatteiden
merkitys laintulkinnassa.
2 §. Karmaisevinta. Dieselauto-skandaalin jälkimainingeissa olen joutunut perehtymään autojen EU-tyyppihyväksyntää koskevaan unionin lainsäädäntöön. Sen
kokonaisuuden hallitsemisessa on tullut välillä äitiä ja
jopa isoäitiä ikävä.

tukia koskevaa Suomen nostamaa kannetta, jossa sain
kantapään kautta tutustua erilaisiin tapoihin mitata
ojien leveyksiä peltopinta-alan määrittämiseksi.
2 §. Karmeinta. Välillä aivan epäinhimilliset aikataulut.

Mikko Huttunen
s. 2.9.1966, Helsinki
OTK 1991, Helsingin
yliopisto
OTT 2000, Euroopan yliopistoinstituutti, Firenze.
Väitöskirjan aihe ”A Comparative Analysis of the Legal
Position of Professional
Sportsmen under Finnish,
English and European Community Law. The Borderlines
of Employment”
Yliopistotutkija ja -assistentti, Helsingin yliopisto
ja Euroopan Yliopistoinstituutti, Firenze 1991–1996
EU-komissio, työllisyyspääosasto, lainvalmistelija
1996–2000
EU-komissio, oikeudellisen yksikön jäsen, asianajaja
2000–2010
EU:n WTO-edustusto,
Geneve, oikeudellinen
neuvonantaja 2010–2016
EU-komissio, oikeudellinen
yksikkö, oikeudellinen neuvonantaja, asianajaja 2016–
Koripalloilija vuoteen 1992
saakka: 33 miesten ja 40
nuorten maaottelua, yksi
miesten SM-kulta, kaksi
hopeaa, kaksi pronssia
Perhe: puoliso, teiniikäinen tytär ja koira
Harrastukset: urheilu,
lukeminen

9. luku

Omasta urasta

1 §. Makein voitto. Maailman kauppajärjestö WTO:n
riitojenratkaisumenettelyssä vuonna 2008 USA:ta vastaan saavutettu voitto kiistassa, joka koski hormonilihan maahantuontia. Onneksi vaimoni jaksoi katsella
minua sen kesän...
2 §. Karvain tappio. Jos ja kun koripallourani on tietysti
pakko laskea mukaan, edustamani Helsingin NMKY:n
tappio KTP:lle miesten SM-finaaleissa 1988.

10. luku

Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Valkosipulisuola.
2 §. Herkkuruoka. Erilaiset pastat Italian vuosieni seurauksena.
3 §. Paras juoma. Olen varmaan aika tylsä, mutta kyllä
se jäävesi on.
4 §. Kaunein kukka. Vincent van Goghin maalaus sinisistä kurjenmiekoista teki minuun aikanaan lähtemättömän vaikutuksen.
5 §. Viehättävin väri. Violetti suosikkijalkapalloseurani
Fiorentinan pelipaidan värin perusteella.
6 §. Rakkain romaani. Varmaan vähän kliseinen vastaus, mutta kyllä se vaan on Väinö Linnan Tuntematon sotilas.
7 §. Inspiroivin oikeudellinen teos. Jos saan mainita
kaksi niin Ralf Dahrendorf ”Law and Order” ja John
Rawls ”Justice as Fairness”.
8 §. Esikuva. Yli 100-vuotiaaksi elänyt isosetäni, joka sai
rasitusvamman liiallisesta kävelystä Espanjan matkallaan juuri ennen 100-vuotisjuhliaan.
9 §. Elämän tarkoitus. Aika paha… Sanotaan vaikka
elämän jatkuminen ja läheisten hyvinvointi.
10 §. Motto. Asialliset hommat suoritetaan, muuten
ollaan kuin Ellun kanat.
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Nimitykset

Dagi-Liis Leivonen
Asianajotoimisto
Romo & Ilonen Oy

Markku Kojo
Julkisalan
koulutettujen
neuvottelujärjestö
JUKO

Kerttu Pahta
Asianajotoimisto
Mäkitalo Rantanen
& Co Oy

Leena Vesto
Asianajotoimisto
Snellmanlex Oy

Katja Aho
Julkisalan
koulutettujen
neuvottelujärjestö
JUKO

Asianajotoimistot
Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy:n
palvelukseen OTM Dagi-Liis Leivonen
14.1.2019 alkaen. (kuva)
Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen
& Co Oy:n Associate-lakimieheksi
(pääasiassa yhtiö- ja sopimusoikeus)
OTM Kerttu Pahta 18.6.2019 alkaen. (kuva)
Asianajotoimisto Snellmanlex Oy:n
lakimieheksi OTK, VT Leena Vesto
6.5.2019 lukien. (kuva)
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Auriina Holck
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Tuukka Toropainen
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Laura Järvelä
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Aleksi Nieminen
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Juulia Järvilehto
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Sami Rintala
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla)
toimitetaan lomakkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai
sähköpostitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi. Julkaistuista
kuvista veloitamme käsittelykuluina 40 e/kpl. Seuraava numero
5/19 ilmestyy 30.10.2019, jota varten aineisto viimeistään
30.9.2019. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n
lakimiehiksi OTM Auriina Holck Litigation
& Regulatory -praktiikkaryhmään,
OTM Tuukka Toropainen Real Estate
-praktiikkaryhmään 1.1.2019 lukien,
OTM Laura Järvelä Employment
-praktiikkaryhmään 1.3.2019 lukien
ja OTM Aleksi Nieminen IPT-praktiikkaryhmään 11.3.2019 lukien sekä OTM Juulia
Järvilehto IPT-praktiikkaryhmään 1.8.2019
lukien. Toimiston osakkaaksi kutsuttuna
IPT-praktiikkaryhmään OTM Sami Rintala
1.8.2019 lukien. (kuvat)

Lexia Asianajotoimisto Oy:n osakkaiksi
kutsuttuina AA Saara Ryhtä ja
AA Susanna Sariola 1.7.2019 alkaen.

Järjestöt
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKOn valtiosektorin neuvottelupäälliköksi
OTK Markku Kojo sekä yliopistosektorin
neuvottelupäälliköksi OTK Katja Aho
1.9. 2019 lukien. (kuvat)
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Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

1 D. Valan vuoksi hänen hevosjuttuaan olisi viimein uskottava. Mies puhui orlovinhevosten ja suomalaishevosten risteytyksestä. Häntä harmitti, ettei häntä
ollut aiemmin uskottu. ”Nyt kun puhun sen oikein valan päälle, asia on uskottava”, mies perusteli, kun tuomari oli huomauttanut, ettei mies puhunut riita
asiasta. Pelkän kansakoulun käynyt Albin Manner (1888–1954) toimi myös asioitsijana ja Jääsken tuomiokunnan arkistonhoitajana vuosina 1909–1915.
Hän oli maalaisliiton kansanedustaja vuosina 1917–1926 ja 1929–1933. 2 A. Kertoi olevansa alaikäinen. Honka (1894–1988) oli tuolloin vasta 19vuotias. Hän
kysyi kuvernööri Eliel Ilmari Vuoriselta (1875–1961), oliko tämä ehkä pyytänyt hänen vanhemmiltaan luvan virkanimitykseen. Kuvernöörin ilme oli Hongan
mukaan ”rahan arvoinen”. Honka kumarsi kohteliaasti ja poistui, kun kuvernööri ei saanut sanaa suustaan. Kyseessä oli Kumlingen ja Brändön nimismiespiiri.
3 C. Syleili ruumiita hyvittääkseen tekonsa. Lisäksi Tignonvillen piti saattaa opiskelijat juhlavin menoin hautaan kristitylle hautausmaalle. Kyse oli vasta
seremoniasta, jossa prevosti myönsi vastuunsa viattomien kuolemasta. Tapaukseen liittyi valtion ja yliopiston välinen riita tuomiovallasta ja nelisen kuu
kautta kestänyt yliopiston lakko ja uhkaus lähteä Ranskasta. Hirtetyt opiskelijat olivat Leger du Moussel ja Olivier Bourgeois. Samaan tapaan Brieyn prevosti
joutui vuonna 1448 noutamaan väärin perustein hirtetyn miehen ruumiin teloituspaikalta ja viemään kulkueessa hautausmaalle. Läsnä oli vainajan sukulai
sia ja ystäviä sekä koko tuomioistuin. Prevosti kustansi uhrilleen hautausjumalanpalveluksen ja useita sielunmessuja sekä antoi vainajan leskelle ja kahdelle
lapselle vehnää korvaukseksi koko loppuelämän ajan. 4 D. Vain yhden juridisen teoksen. Eikä sekään ollut Loden oma. Kyseessä oli vuoden 1734 lakikirja,
jonka Lode oli ottanut Vaasan hovioikeudesta, jonka presidenttinä hän toimi lyhyesti vuosina 1795–1796. Pesästä löytyi kyllä kirjallisuutta, muun muassa
ranskalaisia romaaneja, joita pidettiin tuolloin kevyenä ja turmiollisena viihteenä. Lode oli Vaasan hovioikeuden presidenteistä ensimmäinen, joka oli synty
nyt Suomessa. Loden etunimi on kirjoitettu myös muodoissa Göran ja Georg.

A. Kertoi olevansa alaikäinen.
B. Kirjoitti pari sanaa väärin ruotsiksi.
C. Lauloi Marseljeesia tullessaan töihin.
D. Kaatoi kirjahyllyn viraston kirjastossa.

A. Vaasan hovioikeuden koko arkiston.
B. Turun piispan rakkauskirjeitä vaimolleen.
C. Yksityiskohtaisen nuuskapäiväkirjan.
D. Vain yhden juridisen teoksen.

VUOSIEN 1930–1931 puolustusministeri Albin
Manner toimi nuorena miehenä käräjäkirjurina
Karjalan kannaksella. Mannerin kirjaamassa
kahden maatalon riitajutussa eräs mies ilmoit
tautui todistajaksi. Valan jälkeen mies ei kuiten
kaan puhunut riidasta vaan hevosista. Miksi?

PARIISIN prevosti Guillaume de Tignonville
(kuollut 1414) hirtätti kaksi Pariisin yliopiston
opiskelijaa väärin perustein lokakuussa 1407.
Ruumiit jäivät roikkumaan esille yli puoleksi
vuodeksi. Mitä Tignonville teki toukokuussa
1408?

A. Hän halusi fiksun hevosensa
todistavan jutussa.
B. Hän yritti myydä tuomarille hevosen.
C. Hän luuli olevansa hevoshuutokaupassa.
D. Valan vuoksi hänen hevosjuttuaan
olisi viimein uskottava.

A. Hautasi ruumiit omaan taloonsa.
B. Naitti opiskelijat postuumisti tyttärilleen.
C. Syleili ruumiita hyvittääkseen tekonsa.
D. Jauhoi ruumiit luujauhoksi noituutta varten.

OIKEUSKANSLERI Olavi Honka työskenteli
opintojensa aikana vuonna 1913 Turun ja Porin
läänin kuvernöörinvirastossa. Hän oli lähdössä
lopputentteihin Helsinkiin, kun kuvernööri
yllättäen nimitti hänet nimismieheksi saaris
toon tammihelmikuuksi 1914. Mitä Honka teki
päästäkseen virkanimityksestä eroon?

JÖRAN Wilhelm Lode (1742–1799) toimi Turun
hovioikeuden presidenttinä vuosina 1796–1799.
Hän oli mennyt konkurssiin hieman ennen
kuolemaansa. Mitä epätavallista ulosottomies
löysi ulosmitatessaan hänen pesäänsä?

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Juurifunktioiden
derivoinnilla oikikseen?

O

ikeustieteellisiin tiedekuntiin haki
yhteisvalinnassa 6 028 henkilöä, joista
opiskelupaikan sai 523. Aikaisemmin
opiskelijat on valittu pääsykokeella tai
pääsykokeen sekä ylioppilasarvosanojen
yhteispisteillä. Tänä vuonna heistä 20 prosenttia valittiin
ensimmäisen kerran ylioppilastodistuksen arvosanojen
perusteella. Ensi vuonna osuus kasvaa 40 prosenttiin ja
yhteispisteistä on jo luovuttu.
Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa jatko-opintojen aloittamista, lyhentää pääsykokeisiin lukemiseen
käytettävää aikaa ja vähentää hintavina pidettyjen valmennuskurssien merkitystä.
Oikeustieteen alalla uudistukseen on suhtauduttu
kriittisesti. Pääsykokeeseen lukeneilla opiskelijoilla
on jonkinlainen käsitys opiskeltavasta alasta. Lisäksi
kokeen on nähty osoittavan korkeaa motivaatiota, kiinnostusta ja soveltuvuutta alalle. Opintonsa keskeyttävien opiskelijoiden määrä on ollut erittäin vähäinen.
Todistusvalinta lisää lukiolaisten stressiä ja johtaa siihen, että lukion kursseja valitaan kiinnostuksen
sijaan sillä perusteella, mikä aine tuottaa eniten todistusvalintapisteitä. Sen sijaan, että opiskelemaan haluava
lukisi pääsykokeeseen 4–5 viikkoa, hän joutuukin pingottamaan koko lukioajan ja toivomaan, että suoriutuisi
ylioppilaskirjoituksista loistavasti. Lukioiässä nuorten
henkisessä kehitystasossa on paljon eroja, jotka tasoittuvat myöhemmin, mutta todistusvalinnan kannalta
liian myöhään.
Hyväksyttyjen ylioppilaskokeiden uusiminen lisääntyi tänä syksynä noin 50 prosenttia. Kun nykyään ylioppilaskokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa, voi
jatko-opintoihin hakeva päätyä uusimaan itselleen merkityksettömiä kouluaineita vain parempien todistuspisteiden toivossa. Jos pisteet eivät riitä, luetaan lisäksi
vielä pääsykokeeseen.
Kritiikkiä voi suunnata etenkin todistusvalinnan pisteytykseen. Kuinka moni juristi on työssään tarvinnut
N-asteisia polynomiepäyhtälöitä ja yleisen potenssifunktion derivaattaa? Ilmeisesti juuri nämä taidot ovat
erityisen tärkeitä lakimiehille, koska todistusvalinnassa
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pitkän matematiikan oppimäärä tuottaa kaikista suurimmat pisteet (36,1). Sen jälkeen eniten pisteitä saa
äidinkielestä (33,0), pitkästä kielestä (28,3) ja – fysiikasta (26,5)! Yhteiskuntaoppia (20,0) ei oikeustieteelliseen haluavan kannata lukea, koska siitä saatava pistemäärä on niin vähäinen.
Valmennuskursseista ei ole päästy eroon, vaan niiden rinnalle on tullut lukio- ja jopa peruskouluopintoihin suuntautunut maksullinen opetustarjonta. Siinä
missä yliopistoon hakevalla voi olla mahdollisuus valmennuskurssin rahoittamiseen työllään, riippuvat
lukiolaisen rahalliset resurssit pitkälti huoltajista. Valmennuksen aikaistaminen ei poista taloudellista eriarvoisuutta.
Kaiken kaikkiaan todistusvalinta palkitsee lukiossa
pitkäjänteisesti ahertaneita. Sen rinnalla säilyvät pääsykokeet ja avoimen yliopiston väylä. Uudistuksen vaikutuksia on seurattava, jotta jatkossakin parhaat ja alalle
sopivimmat henkilöt pääsevät haluamaansa ammattiin.

Yhteiskuntaoppia
ei oikeustieteelliseen
haluavan kannata
lukea, koska siitä
saatava pistemäärä
on niin vähäinen.

PÄIVI KORPISAARI

viesintäoikeuden professori,
Helsingin yliopisto
paivi.korpisaari@helsinki.fi

Teksti OUTI RINNE | Kuva ROOPE PERMANTO

Lain takaa
Heidi Hännikäinen, Lakimiesliiton uravalmentaja
Jo 15-vuotiaana työuransa aloittanut Heidi Hännikäinen työskenteli nuorena muun
muassa kaupassa ja sairaalassa sekä Agronomiliitossa kehittämässä opiskelijatoimintaa
ja jäsenhankintaa, myöhemmin myös urapalveluita. Koko työelämänsä ajan uraasiantuntijan työssä Hännikäinen on kehittänyt itseään opiskelemalla työelämän
ja uravalmennuksen kokonaisuuksia sekä kokeilemalla uusia asioita sivutoimisena
yrittäjänä yhteistyöosuuskunta Essention kautta. Työyhteisön kehittäjän tutkintoa
viimeistelevä Hännikäinen aloitti elokuun alussa Lakimiesliiton uravalmentajana.

Mikä on sinun
merkityksesi jäsenille?
Miten päädyit
Lakimiesliittoon
uravalmentajaksi?
Minua kiinnosti mahdollisuus kehittää
mielenkiintoisella toimialalla uutta ja tuoda
mukanani oma pitkä kokemukseni uraasioista. Tuon mukanani laajan kokemuksen
valmentamisesta, osaamisen tunnistamisesta, sanoittamisesta ja kehittämisestä,
työnhaun prosesseista sekä
urapalveluiden tuottamisesta
ja kehittämisestä.

Autan jäsentä oivaltamaan tavoitteita
sekä osaamista, jotta jäsen voi tehdä omannäköisiään valintoja ja päätöksiä kehittääkseen omaa osaamistaan tai esimerkiksi kuvaillessaan osaamistaan kehityskeskustelussa tai
hakiessaan uutta työtehtävää. Tuen
ja haastan jäsentä pohdintaprosessissa
ja tarjoan luotettavan keskustelukumppanin sekä tarvittaessa
erilaisia työkaluja avuksi
pohdintoihin.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
työssäsi päivittäin?
Ihmiset ympärilläni (parviäly), ratkaisukeskeisyys
ja sosiaalinen media.

Millaista on
lakimiehen työ
2050?
Tekoäly on tullut avuksi rutiininomaisiin työnosiin, ja digitaalisuuden
ymmärtäminen ja hyödyntäminen on
kiinteä osa tehtävänkuvia. Työssä
korostuvat yhteistyötaidot, mukautuvuus muuttuviin tilanteisiin
sekä esiintymis- ja kommunikointitaidot.

Miten
pidät huolta
omasta
hyvinvoinnistasi?
Kuntoilemalla ja liikkumalla luonnossa. Kehittämällä osaamistani.
Huolehtimalla tarpeellisesta
määrästä unta sekä
terveellisestä ruokavaliosta.
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Tarvitsetko vuokralaisen
asuntoosi?

Haluatko myydä asuntosi
kätevästi?

Vuokraamme asuntosi markkinajohtajan
ammattitaidolla. Soita meille, niin asiat
hoituvat helposti ja nopeasti!

Myyntiturva myy asunnot edullisilla kiinteillä
välityspalkkioilla ja markkinoi asuntoja
erityisen monipuolisesti.

Vuokraturva on tutkitusti* tunnetuin ja
kokonaisuudessaan paras vuokravälittäjä.
Voit turvallisin mielin liittyä tyytyväisten
asiakkaidemme joukkoon.

Käytämme mm. kuvallisia lehti-ilmoituksia
sekä virtuaaliesittelyjä. Kuningaskuluttajan
mukaan Myyntiturvan asiakkaat ovatkin
saaneet asunnoistaan parhaat kauppahinnat.

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi.

Soita meille – palvelemme viikon jokaisena
päivänä klo 8–20!

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi
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